
velkommen	til	skoleåret	2017-2018!	Vi	synes	det	er	supert	at	mange	
FAU	 har	 satt	 i	 gang	 aksjoner	 for	 at	 elevene	 kan	 gå	 og	 ta	 følge	 til	
skolen.	Ukjent	for	deg	eller	ditt	FAU?	Ta	en	titt	her:		
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/Organisering_av_folgegrupper.pdf.		
	
Straks	er	det	tid	for	foreldremøter,	og	i	den	forbindelse	oppfordrer	vi	
alle	FAU	til	å	vise	den	korte	filmen	’De	små	ting	gjør	en	forskjell’.	Den	
handler	 om	 betydningen	 av	 skole-hjemsamarbeid	 og	
foreldreengasjement:	https://www.youtube.com/watch?v=8eWGons7J1I.			
	
Voksenengasjement	 er	 avgjørende	 for	 våre	 barn.	 Det	 er	 viktig	 å	
informere	alle	foreldre	og	foresatte	om	at	det	er	behov	for	og	plass	
til	 ulike	 typer	 foreldreengasjement.	 Vi	 i	 Oslo	 KFU	 ønsker	 også	
foreldre	 velkommen	 til	 å	 delta	 i	 FAU-arbeid	 på	 kommunalt	 nivå,	
altså	 en	 innsats	 for	 skole-hjemsamarbeidet	 og	 alle	 barn	 i	 Oslo.	
Nysgjerrig	på	hva	Oslo	KFU	er?	Kikk	på	hjemmesiden	vår,	da	vil	du	få	
større	 innsikt:	 www.oslokfu.no.	 Vi	 ønsker	 også	 at	 hvert	 FAU	
oppfordrer	sine	medlemmer	til	å	følge/like	oss	på	Facebook.	Det	er	
en	rask	måte	å	spre	informasjon	på:		
https://www.facebook.com/OsloKFU/		
	
Tusen	takk	til	alle	dere	som	bidrar	i	det	frivillige	FAU-arbeidet!	
	

Med	ønske	om	en	god	høst,	
hilsen	Vickey	Bonafede,		

leder	Oslo	KFU	
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Stormøtet	
2017	

FAU-arbeid	–	hva	er	det	egentlig?	
	

Kurs	for	FAU-ere	19.	oktober	2017	
	

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

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.	 Vil	 du	 være	 med	 eller	 vet	 du	 om	
noen	som	kan	ha	utbytte	av	dette	kurset?		
	
Påmelding	til	postmottak@oslokfu.no	innen	12.10.17.	

Husk	å	skrive	hvilken	skole	du	kommer	fra.	

Hva	er	rollen	til	et	FAU?	Hvordan	kan	vi	organisere	oss?	Mange	
snakker	om	SMU,	hva	er	det?	Hva	slags	FAU-arbeid	gjøres	ved	
andre	skoler?	Finnes	det	tips	og	eksempler	til	saker	FAU	kan	
eller	bør	jobbe	med?	Hvor	kan	mitt	FAU	spørre	om	hjelp?	Og	
hva	er	Oslo	KFU?	

Det	 finnes	 ikke	 én	 fasit	 på	 disse	 spørsmålene.	 Vi	 i	Oslo	 KFU	 ser	 at	mange	 FAU	 i	 Oslo	 skaper	
engasjement	 i	foreldregruppen	og	bidrar	godt	til	skole-hjemsamarbeidet.	Noen	FAU	har	funnet	
sin	arbeidsform	og	jobber	selvstendig,	mens	andre	strever	litt	med	å	’finne	sin	plass’.	Oslo	KFU	
jobber	for	at	alle	FAU	skal	kunne	bidra	 til	barnas	beste,	uavhengig	av	hvor	de	står	 i	prosessen	
med	å	etabler	seg.	Vi	ser	også	at	FAU-ene	i	Osloskolen	har	en	del	fellestrekk.	På	godt	og	vondt…	
Ut	fra	erfaringer	og	tilbakemeldinger	viser	det	seg	at	et	godt	skole-hjemsamarbeid	avhenger	av	
en	viss	struktur,	fordeling	av	ansvar	og	informasjonsutveksling	mellom	partene.		
	
Rektor	og	skoleledelsen	bør	være	en	naturlig	part	å	henvende	seg	til	med	spørsmål	som	nevnt	
over.	Som	FAU-medlem	har	du	en	unik	mulighet	 til	å	påvirke	barnas	hverdag	på	skolen.	Ved	å	
delta	i	FAU-arbeidet	får	du	også	informasjon	om	som	hva	som	skjer	på	skolen,	samt	at	du	kan	bli	
bedre	kjent	med	andre	foreldre	og	foresatte	gjennom	møter	og	arrangementer.		
	
Oslo	KFU	er	en	forkortelse	for	Oslo	Kommunale	Foreldreutvalg.	Vi	er	også	frivillige	foreldre	som	
bidrar	 gjennom	 egen	 kompetanse	 og	 engasjement.	 Vår	 rolle	 er	 blant	 annet	 å	 sørge	 for	
informasjon	om	hvordan	FAU-arbeid	kan	drives,	 legge	til	 rette	for	kursing	av	FAU-medlemmer	
som	 ønsker	 mer	 innsikt	 og	 større	 kompetanse	 på	 området,	 samt	 være	 et	 rådgivende	 organ	
dersom	noen	FAU	står	overfor	utfordringer.	
	
Oslo	KFU	har	utarbeidet	en	brosjyre	om	som	gir	tips	og	råd	til	hvordan	FAU-arbeid	kan	drives.	Du	
finner	 linken	 her	 http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/OsloKFU-Brosjyre-2016.pdf		
Det	er	også	mulig	å	få	brosjyren	i	papirutgave.	Ta	kontakt	med	oss	via	postmottak@oslokfu.no.	
	



Oslo	KFU	gjennomførte	en	spørreundersøkelse	i	juni	2017.	Hensikten	var	å	få	vite	noe	
om	hvordan	FAU-ene	i	Osloskolen	rekrutterer,	informerer,	samarbeider	og	organiserer	
seg.	Det	var	mange	positive	faktorer	som	kom	frem	om	FAU-arbeid,	til	tross	for	at	noen	
av	spørsmålene	manglet	svarmuligheten	’vet	ikke’	eller	’ikke	relevant’.	Svarene	i	
undersøkelsen	ga	også	gode	innspill	til	forbedringsmuligheter	i	skole-hjemsamarbeidet.	
Her	er	noe	av	det	som	kom	frem:	
 
Om	det	å	være	ny	i	FAU	vet	vi	at	
• en	stor	andel	FAU-ledere	og	medlemmer	ikke	får	noen	form	for	opplæring	når	de	trer	inn	i	

vervet.	
• en	del	nye	FAU-ere	får	opplæring		av	andre	FAU-foreldre.	
• en	betydelig	andel	fikk	opplæring	via	Oslo	KFUs	grunnkurs	sist	høst.	
Det	er	bekymringsfullt	at	mange	av	våre	medlemmer	ikke	opplever	at	skoleledelsen	loser	dem	
inn	i	FAU-vervet.	Foreldre	og	foresatte	er	en	ressurs	i	skole-hjemsamarbeidet,	og	det	er	ledelsen	
som	har	ansvar	for	innføring	og	opplæring	i	FAU-arbeid.	Desto	mer	gledelig	er	det	at	flere	
medlemmer	beskriver	at	det	var	positivt	for	egen	rolle	i	sitt	FAU	å	delta	på	grunnkurset	i	regi	av	
Oslo	KFU	sist	høst.		
	

Om	siste	års	utfordringer	i	FAU-arbeidet	vet	vi	at		
• det	er	mange	saker	som	engasjerer	eller	irriterer	ved	den	enkelte	skole.		
• det	er	krevende	å	engasjere	foreldre	generelt.	
• oppmøte	på	FAU-møter	en	’greie’	for	flere	FAU.	
• kommunikasjon	med	og	til	foreldrene	generelt	og	FAU-medlemmene	spesielt	ikke	fungerer	

optimalt.	
• mange	FAU	ønsker	mer	og	gjensidig	kommunikasjon	med	skoleledelsen.	
Flere	 av	 de	 som	 deltok	 i	 spørreundersøkelsen	 uttrykker	 at	 det	 er	 lite	 samarbeid	 med	
skoleledelsene.	Dette	beskrives	gjennom	kommentarer	som	’ikke	noe	samarbeid	utover	info	FAU	
får;	samarbeid	er	å	ta	litt	hardt	i:	ofte	er	det	skolen	som	informerer	oss	foreldre	om	noe	som	er	
vedtatt	eller	under	arbeid;	kan	ikke	si	at	vi	samarbeider	i	det	hele	tatt,	selv	om	rektor	sier	at	vi	
har	 et	 godt	 samarbeid’.	 Det	 er	 interessant	 at	 på	 tross	 av	 at	 FAU-ene	 melder	 tilbake	 hvilke	
områder	og	saker	 som	står	på	agendaen	på	 samarbeidsarenaene	med	skoleledelsen,	så	er	det	
også	klare	føringer	på	at	FAU-medlemmene	ikke	opplever	at	det	er	et	reelt	samarbeid.	
	

Om	skolegruppemøter	vet	vi	at	
• flere	ønsker	at	barne-	og	ungdomstrinn	deles	i	noe	av	møtetiden	.	
• erfaringsutveksling	er	viktig	for	nesten	alle	de	som	svarte.	
Denne	ene	tilbakemeldingen	er	et	fint	innspill	til	gjennomføringen	av	skolegruppemøter:	
’møtene	bør	brukes	som	en	viktig	arena	for	å	jobbe	sammen,	dvs	at	det	må	være	mindre	
enveiskommunikasjon	og	flere	arbeidsgruppesesjoner’.	
	

	
Spørre-	

undersøkelsen		



		

Fagdag	i	regi	av	Utdanningsetaten	(UDE)	
Deler	av	styret	deltok	på	årets	fagdag	hos	UDE,	torsdag	8.	juni.	Fokuset	
lå	 på	 psykisk	 helse.	 Byrådsleder	 Raymond	 Johansen	 snakket	 om	
forventninger	 til	 at	 flere	 elever	 skal	 fullføre	 og	 bestå	 skoleløpet.	 Da	
kom	 han	 inn	 på	 viktigheten	 av	 at	 skolene	 involverer	 foreldrene	 i	
arbeidet	for	å	jobbe	både	med	læringsmiljø	og	elevenes	psykiske	helse.	
Professor	 i	 helsepsykologi,	 Arne	 Holte,	 synliggjorde	 gjennom	 tall	 og	
fakta	 hvordan	 forebyggende	 arbeid	 er	 avgjørende	 for	 psykisk	 helse.	
Dette	 er	 et	 felt	 hvor	 vi	 som	 foreldregruppe	 kan	 bidra,	 og	 dermed	 er	
samarbeid	med	skolen	en	avgjørende	faktor	for	at	våre	barn	skal	få	et	
best	mulig	og	gjennomgående	skoleløp.	
	
Møteplan	høsten	2017		
Styret	og	utvalget	til	Oslo	KFU	har	kommet	frem	til	følgende	datoer	for	
møter	og	kurs	denne	høsten.	Det	er	fullt	mulig	å	komme	med	innspill	
til	agendaene.	Disse	sendes	ut	 inntil	 to	uker	 før	møtedatoen.	Følg	 for	
øvrig	med	på	kalenderen	på	hjemmesiden	vår,	http://oslokfu.no.	Den	
oppdateres	jevnlig.	
	
• Kurs	for	nye	FAU-ere	

19.	10.17:	Voksenopplæring,	Helsfyr	
• Skolegruppe	A	og	B	

07.09.17:	Tøyen	skole	
14.11.17:	Mortensrud	skole	

• Skolegruppe	C	og	D	
21.11.17:	Rødtvet	skole	

• Skolegruppe	E	og	F	
27.09.17:	Ila	skole	
15.11.17:	Fagerborg	skole	

 

Siden	sist…	

Visste	du	at	skolemiljøutvalget	(SMU)	

-	skal	jobbe	for	å	bedre	det	fysiske,	psykiske	og	sosiale	miljøet	til	elevene	på	din	skole?	
-	er	rektors	ansvar,	og	at	han/hun	skal	sørge	for	at	utvalget	blir	etablert	og	kommer	i	
gang	med	sitt	arbeid?	
-	skal	ha	et	flertall	av	elever	og	foreldre?	
-	bør	være	allsidig,	mangfoldig	og	inkluderende,	derfor	kan	gjerne	elevene	og	foreldrene	
velges	fra	andre	steder	enn	Elevråd	og	FAU?		
	
Tips	og	råd	om	skolemiljøutvalget:	http://oslokfu.no/skolemiljoutvalget-smu/		
	
Har	du	spørsmål	om	SMU,	ta	kontakt	med	din	rektor.	Eller	oss	i	Oslo	KFU.	
	


