
Nå	har	vi	allerede	kommet	til	 juni;	en	populær	måned	for	mange	
grunnet	 forventninger	 om	 lyse,	 kanskje	 varme	 kvelder	 og	
sommerferie?	 Apropos	 forventninger,	 det	 er	 mange	 slike	 som	
svirrer	rundt	oss	 i	hverdagen.	Vi	 i	Oslo	KFU	har	et	håp	om	at	 i	år	
har	 enda	 flere	 FAU	 gjennomført	 valg	 av	 leder	 og	 nestleder	 for	
kommende	 skoleår.	 Det	 gjør	 at	 FAU-arbeidet	 ved	 skolen	 kan	 få	
bedre	 sammenheng,	 samt	 at	 dere	 kan	 være	 operative	 fra	
skolestart.	Sjekk	ut	brosjyren	om	innføring	i	FAU-arbeid.	Her	er	det	
mange	tips,	råd	og	innspill	til	hvordan	drive	eller	forbedre	arbeidet	
ved	 skolen:	 http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/OsloKFU-
Brosjyre-2016.pdf		Erfaringen	tilsier	at	de	FAU-ene	som	velger	ledelse	
på	 høsten,	 ofte	 ikke	 er	 konstituerte	 før	 månedsskiftet	 oktober-
november.	 Vi	 vet	 at	 tiden	 som	 brukes	 i	 det	 frivillige	 arbeidet	 er	
verdifull,	derfor	oppmuntrer	vi	alle	FAU	til	å	bruke	den	best	mulig.	
	
Bruk	av	tid	bringer	oss	over	på	vår	spørreundersøkelse.	I	år	har	vi	
endret	 på	 en	 del	 spørsmål	 og	 svaralternativene,	 for	 å	 få	 en	
pekepinn	 om	 hvordan	 vi	 i	 Oslo	 KFU	 bedre	 kan	 innrette	
opplæringen	av	nye	FAU-ere	og	å	tilrettelegge	for	et	bedre	skole-
hjemsamarbeid.	Les	mer	om	dette	lengre	ned	i	infobrevet.	
	

En	 siste	 forventning,	 eller	 mer	 et	 håpefullt	 ønske:	Oslo	 KFU	 har	
plass	til	og	behov	for	flere	aktive	og	frivillige	foreldre/foresatte	på	
kommunalt	 FAU-nivå.	 Mer	 om	 dette	 sosiale	 samfunnsoppdraget	
på	side	3.		
	

Med	ønske	om	en	god	sommer	til	dere	alle,	
hilsen	Vickey	Bonafede,	leder	Oslo	KFU	

Oslo	Kommunale	
Foreldreutvalg	
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Kjære	FAU-medlemmer	og	skoleledere!	
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Stormøtet	
2017	

Mandatet	 til	Oslo	 KFU	 er	 klart;	 vi	 er	 et	 partipolitisk,	 uavhengig	 organ	 som	 skal	
ivareta	 foreldrenes	 interesser	 i	 skolesammenheng,	 samt	 sørge	 for	 et	 godt	 og	
smidig	samarbeid	til	elevenes	beste.	For	å	få	til	dette,	gjennomfører	vi	blant	annet	
en	spørreundersøkelse.		
	
Hensiktene	med	undersøkelsen	er	 flere.	Først	og	fremt	trenger	vi	 informasjon	om	hvordan	det	
rekrutteres	til	Foreldreråd	(FAU),	Driftstyre	(DS)	og	skolemiljøutvalg	(SMU)	ved	skolene.	Svarene	
dere	gir	oss	kan	fortelle	om	eventuelle	 ’flaskehalser’	 i	arbeidet.	Informasjonen	tar	vi	med	oss	 i	
dialogmøtene	med	 Utdanningsetaten	 (UDE)	 og	 byråden	 for	 oppvekst	 og	 kunnskap.	 På	 denne	
måten	er	dere	med	på	å	gi	indirekte	tilbakemelding	til	de	som	legger	til	rette	og	har	ansvar	for	
skole-hjemsamarbeidet	 i	 Oslo.	 En	 annen	 hensikt	 med	 spørreundersøkelsen	 er	 at	 fange	 opp	
informasjon	om	hvordan	FAU-er	organiserer	seg,	hvilke	verktøy	de	oppfatter	å	ha	til	sitt	arbeid	
og	hvor	de	henter	informasjon	fra.	Denne	kunnskapen	bruker	vi	for	å	utvikle	og	sikre	innholdet	
på	høstens	kurs	for	nye	FAU-ere.	
	
Alle	FAU-medlemmer	som	vi	har	kontaktinformasjon	på,	vil	i	løpet	av	kort	til	få	tilsendt	en	mail	
med	 lenke	 til	 spørreundersøkelsen.	 Vi	 oppfordrer	 alle	 FAU-ledere	 og	 nestledere	 til	 å	 spre	
informasjon	 om	 undersøkelsen	 til	 hele	 sitt	 FAU,	 slik	 at	 Oslo	 KFU	 kan	 få	 så	 mange	
tilbakemeldinger	 som	 mulig.	 Jo	 flere	 som	 svarer,	 jo	 bedre	 bilde	 får	 vi	 av	 ’tilstanden’	 hos	
Osloskolens	FAU.	
	

Delta	og	hjelp	oss	–	sammen	står	vi	sterkere!	

	

Spørreundersøkelse	for	Oslo	KFU	
	

2017	



Oslo	KFU	ønsker	flere	aktive,	frivillige	foreldre	og	foresatte	opp	på	kommunalt	
nivå.	Kanskje	dette	er	noe	for	deg	eller	en	du	kjenner?	
	
Vi	 kan	tilby	et	 varmt	og	sosialt	miljø,	der	 fellesskapet	dannes	med	utgangspunkt	 i	 at	 vi	alle	er	
foreldre	eller	foresatte	til	barn	i	grunnskolen	samt	førsteklasse	på	videregående	skole.	Vi	har	et	
utvalg	og	flere	arbeidsgrupper.		
	

Utvalget	består	av	representanter	fra	hver	av	de	seks	skolegruppene.	Det	er	10	treffpunkt	i	året,	
den	 første	torsdagen	 i	måneden	 (hvis	 ikke	det	er	en	 ’rød’	dag	 i	kalenderen).	Det	er	også	flere	
arbeidsutvalg	 som	 jobber	 for	 ulike	 hjertesaker;	 blant	 annet	 holdningsskapende	 arbeid	 og	
oppfølging	 av	 partnerskap	 mot	 mobbing,	 generelt	 skole-hjemsamarbeid,	 skolebehovsplan,	
trafikktiltak	 og	 diverse	 kursvirksomhet	 i	 Oslo	 KFU.	 I	 tillegg	 arrangerer	 vi	 en	 årlig	
Foreldrekonferanse	(tidligere	kalt	Stormøte).		
	

Lyst	 til	 å	 delta?	Ønsker	 du	 å	 se	 om	dette	 er	 noe	 for	 deg?	Har	 du	 spørsmål	 rundt	dette?	 Eller	
kjenner	du	noen	som	du	tror	kan	bidra	med	sitt	engasjement	i	en	eller	flere	saker?	Ta	kontakt	
med	styreleder	Vickey	på	vickey.bonafede@redcross.no,	nestleder	Allan	allanglo@hotmail.com	

Sommerferien	 står	 for	 døren,	men	 i	 skolesammenheng	 er	 det	 ikke	
lenge	til	utallige	barn	og	unge	igjen	skal	ta	 fatt	på	skoleveien.	I	Oslo	
kommune	 ble	 det	 gjennomført	 et	 møte	 kalt	 ’Aksjon	 skolestart’	 i	
slutten	av	mai.		
	

Målet	 for	 møtet	 var	 og	 er	 å	 legge	 til	 rette	 for	 en	 tryggest	 mulig	
skolestart.	Oslo	KFU	oppmuntrer	alle	FAU	til	å	lansere	egne	og	lokale	
aksjoner	 rundt	 skolestart,	 eksempelvis	 ’Ta	 følge	 til	 skolen.	 På	 vår	
hjemmeside	 har	 vi	 informasjon	 og	 konkrete	 råd	 om	 hvordan	 din	
skole	 kan	 bidra	 ved	 skolestart:	 http://oslokfu.no/nyttige-
lenker/erfaringer/skolestart/.	
	

Skolestart	
2017	



	

Årsmøtet	2017	
Styret	 består	 av	 leder	 Vickey	 Bonafede,	 nestleder	 Allan	 Gloinson	 og	
styremedlemmene	 Attia	 Mirza	 Mehmood	 og	 Erlend	 des	 Bouvrie.	 All	
informasjon	ligger	på	http://oslokfu.no/arsmote-2017/.		
	
Skolegruppemøtene	i	april		
Samtlige	møter	var	preget	av	lav	deltakelse,	noe	Oslo	KFU	har	sett	skjer	
hvert	år	på	denne	 tiden.	Det	diskuteres	nå	 ulike	 løsninger	 for	å	 få	 til	
endringer	 på	 dette	 punktet.	 Til	 tross	 for	 få	 deltakere	 var	 aktiviteten	
høy,	 innspillene	mange	og	diskusjonene	gode.	Mange	fikk	muligheten	
til	å	stille	spørsmål	og	det	foregikk	mye	erfaringsutveksling.	
	
Skolegruppene	hadde	besøk	av	områdedirektørene	som	orienterte	om	
lovendring	 §	 9a-3,	 som	 omhandler	 skolenes	 nye	 handlingsplaner	 for	
elevenes	 arbeidsmiljø.	 De	 informerte	 også	 om	 arbeid	 med	
elevundersøkelsen,	 Skolemiljøutvalget	 (SMU),	 skolebehovsplanen,	
læringsteknologi,	 revidert	 standard	 for	 skole-hjemsamarbeid	 og	
skolebidragsindikatorer.		Disse	indikatorene,	eller	kjennetegnene,	er	et		
justert	 gjennomsnittsresultat	 for	 elevene	 ved	 skolen.	 Eksempelvis	 vil	
resultatene	 fra	 nasjonale	 prøver	 bli	 justert	 ut	 fra	 elevenes	 tidligere	
resultater	og/eller	familiebakgrunn.		
	

Førskoledag	på	Marienlyst	skole,	
30.	mai	
Oslo	 KFU	 fikk	 innblikk	 i	 hvordan	
skolen	tar	i	mot	skolestarterne	og	
deres	 foreldre	 til	 førskoledag.	 Vi	
ble	 inspirert	 av	 skolens	 gjentatte	
invitasjoner	 til	 foreldresamarbeid	
fra	første	skoledag.	

Siden	sist…	

Hver	høst	arrangerer	Oslo	KFU	et	kurs	for	nye	
FAU-ledere	og	nestledere,	men	det	er	også	rom	
for	nye	FAU-medlemmer.		
	

Hensikten	 med	 kurset	 er	 todelt;	 å	 gi	 det	
enkelte	 medlem	 innføring	 i	 hva	 FAU-arbeid	
kan	 bestå	 av,	 samt	 å	 skape	 en	 arena	 for	
utveksling	av	erfaring	med	andre	FAU-er.	Det	
settes	 av	 tid	 til	 spørsmål	 om	 skole-
hjemsamarbeid	 og	 diskusjon	 rundt	 temaer	
som	 er	 relevante	 for	 FAU.	 Vet	 du	 om	 noen	
som	kan	ha	utbytte	av	dette	kurset?		

	

Opplys	dem	om	datoen	og	meld	dem	på	til	postmottak@oslokfu.no.	
	

Grunnkurs	18.	oktober	


