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Kjære FAU ledere og rektorer!      Februar 2014 
 
KFU representantene gleder seg over at det er godt oppmøte på skolgruppemøtene denne høsten 
med oppmøterekorder i flere grupper! 
Når FAU’ene samles til informasjon og diskusjon rundt relevante skoletemaer merker man at det 
finnes mye engasjement. Som skoleinteresserte foresatte gir det en ekstra god følelse når dette 
engasjementet bidrar til å skape en bedre skolehverdag for våre barn! 
Diskusjonene og engasjementet viser at vi er på rett vei! 
 
12.februar ble det avholdt «bry deg» seminar i Utdanningsetatens kurslokaler i Strømsveien 102. 
Langt over hundre forestatte fikk med seg mye nyttig informasjon fra en engasjert Mia Børjesson 
gjennom hennes foredrag «i hodet på en tenåring». 
 
Oslo KFU vil oppfordre FAU`ene og driftsstyrene til å gjøre seg kjent med innhold i 
ressursfordelingsmodell for grunnskolen i Oslo. Denne er ute på høring med frist 28.februar. På 
vår hjemmeside, oslokfu.no, har vi lagt ut en presentasjon av fordelingsmodellen og hvordan 
denne slår ut samt forslag til høringssvar. Vi håper denne informasjonen kan gjøre det enklere for 
dere å sette dere inn i tematikken og om mulig, sende inn en selvstendig høring. 
 
12.mars et det duket for årest STOR-FAU møte i regi av Oslo KFU i samme lokaler. 
Egen invitasjon er distribuert, og vi ser frem til en nyttig og lærerik kveld! 
 
Omorganinsering av styret i Oslo KFU. 
Leder John Sørland bytter plass og funksjon med nestleder Vickey Bonafede, og vil på årsmøtet i 
august tre ut av Oslo KFU.  Vi ønsker Vickey lykke til som ny leder! 
 
Er du en foresatt som synes det er spennende og interessant med skole og skoleutvikling?  
Da kan Oslo KFU kan være noe for deg! 
Følg med på møtene i din skolegruppe (høyresiden av www.oslokfu.no )og ta kontakt!  
 
 
Vi ser frem til å se dere på STOR FAU møtet og på skolegruppemøtene!                                
   
 
                                                                                                                                      
Med vennlig hilsen,  
Vickey Bonafede 
Fung. Leder, Oslo KFU 
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