
Våren står for døren og april er også en aktiv møtetid for Oslo KFU. 
Skolegruppemøtene avholdes første uka i denne måneden;  

• skolegruppe A og B: onsdag 4. april, Kampen skole 

• skolegruppe C og D: torsdag 5. april, Linderud skole 

• skolegruppe E og F: onsdag 4. april, Nordpolen skole 
 

Tradisjon tro, områdedirektørene bidrar med orienteringer og 
svarer på spørsmål fra alle FAU-medlemmene på disse 
skolegruppemøtene. Det gir oss foreldre mulighet til å komme i 
direkte dialog med direktørene. Denne gangen har Oslo KFU blant 
annet spilt inn følgende tema, på bakgrunn av hva dere FAU-
medlemmer har tatt opp i vinter: funnene i elevundersøkelsen – 
hvordan kartlegges elevenes trivsel og trygghet? Hvordan jobber 
skolene med funnene, særlig med tanke på mobbing? Det er også 
satt av godt med tid til erfaringsutveksling og diskusjoner mellom 
FAUene i etterkant av områdedirektørenes tid. Agendaene er 
sendt ut på mail samt lagt ut på www.oslokfu.no. Det er også lagt 
ut informasjon på Facebook, www.facebook.com/OsloKFU/. 
Velkommen! 
 

Årsmøtet 2018 avholdes torsdag 12.04.18. Vi gjør oppmerksom på 
at alle engasjerte FAU-medlemmer i Osloskolen kan velges til 
tillitsverv i Oslo KFU. Mer info om årsmøtet lenger ned i 
nyhetsbrevet. 
 

Med ønske om en solfylt, trygg og avslappende påske! 
Vennlig hilsen Vickey Bonafede,  

leder Oslo KFU 
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Torsdag 12. april 2018 avholdes årsmøtet i Oslo KFU. Alle foreldre med barn i 
grunnskolen og på første trinn i den videregående skolen i Oslo regnes som 
medlemmer av Oslo KFU. Foreldrene representeres på årsmøtet av sin skoles FAU, 
og det enkelte FAU forvalter foreldrenes stemmerett med én stemme pr. skole.  
Vi oppfordrer alle til å nominere gode kandidater til mulige styreverv i Oslo KFU. 
Kjenner du noen du mener kan bidra? Kontakt oss via mail, så sjekker vi det ut.   
 
Agenda årsmøte 2018 

1. Vedta Oslo KFUs årsmelding for 2017. 
2. Godkjenning av Oslo KFUs budsjett 2018. 
3. Vedta Handlingsplan for Oslo KFU 2018/2019. 
4. Valg av leder, (ett år), nestleder (to år) og et styremedlem (to år).  

Presentasjon av kandidater som er forespurt og som stiller til valg. 
5. Behandle innkomne forslag. 
 
Saksdokumenter i forbindelse med årsmøtet legges ut 14 dager før på 
http://oslokfu.no/arsmote-2018-2/ 

 
 

Møteinfo 
Auditoriet på Voksenopplæring, Svovelstikka 1, 0661 Oslo, 12.04.18 kl 18:00 – 19:00. 
 
Påmelding  
Meld gjerne fra om du kommer til postmottak@oslokfu.no  
Fint hvis du også skriver hvilken skole du representerer. 
 
 

Vennlig hilsen 
Vickey Bonafede, Leder i Oslo KFU 
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Skolegruppemøtene i februar  
Skolegruppen E og F hadde møte 13. februar. Der ble generelle tips og innspill 
vedrørende FAU-arbeid delt, samt at det var åpen diskusjon om 
deltidsplasser på AKS, skriftlig vurdering av elever, skolenes arbeid med funn 
fra elevundersøkelsen, skolens kanalplan – hva er det og bruk av skolen 
lokaler. Referat fra møtet ligger under bokstaven ’E’ og ’F’ på hjemmesiden, 
www.oslokfu.no. 
 
Skolegruppe A og B valgte å avlyse sitt møte, da det plutselig ble satt opp et 
folkemøte på Holmlia grunnet den senere tidens volds- og skyteepisoder. 
Både vertsskolen og mange andre FAU i skolegruppa var berørt av dette. 

  
Møte med utdanningsdirektøren 
Styret hadde dialogmøte med UDE 6. februar 2018. Saker som ble fremmet 
og diskutert var informasjonssaker til skolegruppemøtene i april, 
elevundersøkelsen, revidert hjem-skolesamarbeidsstandard, 
ressursfordelingsmodellen og Oslo KFUs foreldrekonferanse 2018 samt 
utdeling av den første FAU-prisen. 

 
Dialogmøte med byråd for kunnskap og oppvekst 
Styret dialogmøte med den nye byråden i mars ble utsatt til 17. april. Oslo 
KFU vil stillespørsmål knyttet til temaene er psykisk helse i Osloskolen, 
trygghet for elevene – fullføring av hele skoleløpet, partnerskap mot 
mobbing, ressursfordelingsmodellen, IKT, AKS-finansiering og ny lærernorm 
samt rettssikkerhet og personvern i Osloskolen.  

 
Foreldrekonferansen 15. mars 2018 
Årets tema var inkludering, deltakelse og mestring i Osloskolen. Oslo KFU er 
ydmyke og takknemlige over deltakelsen, samt at vi er glade for at 
#foreldrestemmen når ut til stadig flere som skal ha og har #barnetisentrum. 
Tilbakemeldingene var at summen av foredragene på konferansen ga 
inspirasjon og oppmuntring til videre engasjement hos FAUere, skoleledere, 
byråkrater og foredragsholderne. Presentasjoner som ble vist legges 
fortløpende ut på http://oslokfu.no/stormote/. 

 

 
 

Siden sist… 

Håvard Tjora, en engasjert 
foredragsholder,  snakket om balansen 
mellom skolens oppgaver og foreldrenes 
ansvar i opplæringen.   

Allan Gloinson og Attia M. Mehmood , 
begge i styret til Oslo KFU, avsluttet 
konferansen med å invitere til 
foreldresamarbeid.    

http://www.oslokfu.no/
http://oslokfu.no/stormote/


 

Ta spranget – gjøre valget nå? 
 

Vi minner om at de FAUene som avklarer hvem som skal være 
leder og nestleder innen juni måned, eller på annen måte sørger 
for kontinuitet fra år til år, har store fordeler ved at de kan ta fatt 
på oppgaver umiddelbart etter skolestart. FAUer som venter med 

valget til høsten, kommer ofte sent i gang. Tiden er verdifull, 
bruk den best mulig i det frivillige skole-hjemsamarbeidet. 

! 

 

FAU-prisen ble innstiftet ved årsskiftet 2017/2018. På Foreldrekonferansen sist uke ble denne 

tildelt FAU ved Hallagerbakken skole. I juryens begrunnelse ble det lagt vekt på FAUs 

systematiske arbeid med skolemiljø og for å fremme et godt samarbeid som skaper samhold. 

Foreldrenes satsing er preget av en nyskapende tilnærming til samarbeid som fremmer et 

inkluderende og holdningsskapende skolemiljø, samt at de bedriver et velfungerende og 

strukturert FAU-arbeid. Juryen vektla også at FAU ved Hallagerbakken skole viser en høy grad av 

bevissthet om at samarbeid med skolens ledelse handler om å skape gode holdninger gjennom 

inkluderingstiltak. De foresatte har utmerket seg i innsatsen for å skape en sterk 

samarbeidskultur som bidrar til å styrke og sikre at elevene blir kjent med hverandre. Prisen er 

et diplom og 10.000 kr. Dette ble overlevert FAU-leder og rektor ved Hallagerbakken skole av 

byråd for oppvekst og kunnskap. Vi gratulerer! 

 

‘Du er verdifull for barnet ditt’ 
 

Oslo KFU har, som deltaker i partnerskap mot mobbing, forpliktet seg 
til å bidra til holdningsskapende arbeid og å forebygge mot mobbing. Vi 
har utarbeidet en plakat som synliggjør hvorfor foreldre og foresatte er 
viktige for barna. Du finner hele plakaten og link til nedlasting 

her: http://oslokfu.no/om-oslo-kfu/visjon/mobbing/.    
 

Husk at ’det kreves en landsby for å oppdra et barn’. 

Årets FAU 2018 

  

FAU ved skolen har rettet sitt arbeid mot samarbeid med ledelsen, elevrådet og andre frivillige organisasjoner i 
nærområdet. ’Samarbeidslaget’ på Hallagerbakken er her representert av FAU-leder Kathrine Sund-Henriksen og 
rektor Merete Mohn (Foto: sakset fra FAUs og skolens hjemmeside). 

http://oslokfu.no/om-oslo-kfu/visjon/mobbing/
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