
FAUere,	

Velkommen	.l	grunnkurs!	

Oslo	KFU	



Program	
•  18.30-19.00	Kort	innføring	(KFU	v/Selje)	
•  19.00-19.45	Info	(UDE	v/PeMer)	
•  19.45-20.00	Pause	med	enkel	bevertning	
•  20.00-20.45	Workshop	i	grupper	v/alle!		
•  20.45-20.50	Oppsummering	workshop	
•  20.50-21.00	Spør	i	vei!	–	og	vi	vil	forsøke	å	
svare	J	

	
•  PS:	Hvor	er	toaleMer	og	nødutganger?	
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Hva	er	målet	med	opplæringen?	

•  ”Opplæringens	mål	er	å	ruste	barn,	unge	og	
voksne	.l	å	møte	livets	oppgaver	og	mestre	
u\ordringer	sammen	med	andre.	Den	skal	gi	
hver	enkelt	elev	kyndighet	.l	å	ta	hånd	om	seg	
selv	og	siM	liv,	og	sam.dig	overskudd	.l	og	
vilje	.l	å	stå	andre	bi.”			
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Forkortelser	

•  FAU	
•  SU	
•  DS	
•  SMU	
•  KFU	
•  FUG	
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Opplæringsloven	

•  Lovens	formålsparagraf	slår	fast	at	opplæring	
skal	skje	i	samarbeid	mellom	skole	og	hjem.	

	
•  Loven	ramser	opp	lovpålagte	organ	for	
brukermedvirkning	
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•  Det	er	skoleeiers	og	rektors	ansvar	at	alle	
rådsorganene	blir	oppreMet	og	fungerer	i	
samsvar	med	bestemmelsene	i	
opplæringsloven!	

Oslo	KFU	

Hvem	har	ansvaret?	



Organer	

•  Driasstyret	
•  Samarbeidsutvalget	
•  Skolemiljøutvalget	
•  Elevrådet	
•  Foreldrerådet	
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Samarbeidsutvalget	(SU)/Driasstyret	
(DS)	

•  §	11-1	sier	at	det	skal	være	et	samarbeidsutvalg	
ved	skolen	

•  SU	har	reM	.l	å	uMale	seg	i	alle	saker	som	gjelder	
skolen	

•  I	Oslo	ble	det	fra	1999	oppreMet	driasstyrer	ved	
alle	skoler	

•  DeMe	erstaMer	som	hovedregel	SU	(kan	ved	
enstemmighet	legge	ned	seg	selv,	jf	
standardreglement	for	driasstyrene	i	Osloskolen)	

•  Driasstyret	er	skolens	øverste	organ	
Oslo	KFU	



Skolemiljøutvalget	(SMU)	

•  §	11-1a	sier	at	det	skal	være	et	
skolemiljøutvalg	

•  SMU	skal	medvirke	.l	at	skolen,	de	.lsaMe,	
elevene	og	foreldrene	tar	ak.v	del	i	arbeidet	
for	å	skape	et	godt	skolemiljø	

•  SMU	har	reM	.l	å	uMale	seg	i	alle	saker	som	
gjelder	skolemiljøet	

•  Elevene	og	foreldrene	skal	være	i	flertall	

Oslo	KFU	



Elevrådet	

•  §	11-2	sier	at	det	på	5-7.	og	8-10.	trinn	skal	
være	et	elevråd	

•  elevrådet	skal	møtes	når	lederen,	1/3	av	
medlemmene	eller	rektor	krever	det	

•  elevrådet	skal	fremme	fellesinteresser	.l	
elevene	på	skolen	og	arbeide	for	å	skape	et	
godt	lærings-	og	skolemiljø	

•  elevrådet	kan	uMale	seg	i	og	komme	med	
framlegg	som	gjelder	nærmiljøet	.l	elevene	

Oslo	KFU	



Oslo	KFU	

Elevorganisasjonen	



FAU	
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Skolen	skal	ha	et	foreldreråd	hvor	alle	foresa;e	
med	barn	på	skolen	er	medlemmer	

§	11-4	sier	at	foreldrerådet	skal:	
•  fremme	fellesinteressene	.l	foreldrene	
•  medvirke	.l	at	elever	og	foreldre	tar	ak.v	del	i	
arbeidet	for	å	skape	godt	skolemiljø	

•  arbeide	for	å	skape	godt	samhold	mellom	hjem	
og	skole	

•  legge	.l	reMe	for	trivsel	og	posi.v	utvikling	hos	
elevene	

•  skape	kontakt	mellom	skolen	og	lokalsamfunnet	
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FAU	–	Foreldrerådets	arbeidsutvalg	

•  §	11-4,	sier	at	Foreldrerådet	velger	et	
arbeidsutvalg	=	FAU	
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Rollen	som	.llitsvalgt	

•  Som	FAU	representanter	er	dere	.llitsvalgte	
for	alle	foreldrene	på	skolen	
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Saker	FAU	kan	jobbe	for:	

•  Et	trygt	og	godt	læringsmiljø	
•  Tilbakemeldinger	elever	og	foreldre	får	på	
elevens	faglige	og	sosiale	kompetanse	

•  MobbefriM	skolemiljø	
•  Sosiale	.ltak	for	elevene	
•  Kurs	for	foreldrekontakter	
•  Samlinger	for	foreldrene	og	lærerne	
•  Informasjon	ut	.l	alle	foresaMe	
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17.	mai	vs	læringsmål?	
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Samarbeidspartnere	

•  Foreldrekontakter	
•  Elevrådet	
•  Skolens	ledelse	
•  Skolens	ansaMe	
•  Evt	lag,	organisasjoner	og	næringsliv	i	
nærmiljøet	

Oslo	KFU	



Oslo	Standard		
for	skole-hjem		
samarbeid.	
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Høsten	2014	ble	det	for	Osloskolen	innført	en	standard	for	skole-hjem	
samarbeidet	med	felles	retningslinjer.		
Målet	med	Oslostandard	for	skole-hjem	samarbeid	er	å	skape	gjensidig	.llit	
ved	tydelig	å	avklare	hva	foresaMe	kan	forvente	av	skolen	og	hva	skolen	
forventer	av	de	foresaMe.	
	
Formålet	er	å	styrke	dialogen	mellom	foresaMe,	lærere	og	skolen,	slik	at	
forutsetningene	for	elevenes	læring	og	trivsel	er	best	mulig.		
	
For	deg	som	nyvalgt	FAU	leder	anbefaler	vi	deg	å	bruke	denne	ak.vt	i	arbeidet	
fremover.		

Lykke	.lJ	
	



FUG	–	Foreldreutvalget	for	
grunnopplæringen	

•  Oppnevnes	av	Kongen	i	statsråd	for	perioder	på	
fire	år.	

•  Fokus:	hjem-skole-samarbeid,	ivareta	foreldrenes	
interesser	i	skolesammenheng,	gi	kunnskap	om	
hvordan	skole-hjem-samarbeid	fungerer,	gi	
kunnskap	om	hvordan	foreldre	kan	støMe	sine	
barn,	seMe	dagsorden	og	støMe	foreldre	i	sentrale	
tema	som	inneklima,	mobbing,	foreldremøter,	
skolearbeid	med	mer.	
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Kommunale	foreldreutvalg	(KFU)	

•  Mellom	FAU	på	den	enkelte	skole	og	FUG	på	
sentralt	nivå,	er	det	ikke	noe	lovhjemlet	
foreldreorgan.	I	ca	180	av	landets	429	
kommuner	er	det	KFU	på	frivillig	basis.	

•  Hensikten	med	KFU	er	å	koordinere	skolenes	
behov	og	ønskene	i	kommunen,	drive	
opplæring	og	erfaringsutveksling	
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Aktuelle	saker	for	KFU	
•  Arbeide	med	saker	av	felles	interesse	for	alle	
skolene	i	kommunen,	for	eksempel	arbeid	mot	
mobbing	

•  Heve	kompetansen	hos	foreldrene	i	kommunen	
ved	for	eksempel	kurs	for	FAU	

•  Informere	om	aktuelle	saker	som	berør	alle	
foreldrene	i	kommunen	

•  Arbeide	for	et	godt	samarbeid	med	kommunens	
skoleadministrasjon	og	skolepoli.kere	

•  Være	synlige,	ak.ve	og	konstruk.ve	medspillere	
for	en	best	mulig	skole	

Oslo	KFU	



Oslo	kommunale	foreldreutvalg	
(Oslo	KFU)	

•  Fellesorgan	for	alle	foreldre	med	barn	i	
grunnskolen	i	Oslo	kommune	

•  Par.poli.sk	uavhengig	
•  Ivareta	foreldrenes	interesser	i	
skolesammenheng	

•  Sørge	for	et	godt	og	smidig	samarbeid	for	
elevens	beste	

Oslo	KFU	



Oslo	KFU	
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Tidligere	Manifest mot mobbing erstaMes	av	et	Partnerskap	mot	mobbing	



VISJONEN	TIL	OSLO	KFU	ER	ET	TRYGT	OG	GODT	LÆRINGSFORLØP	FOR	ALLE	ELEVER.																						
SKOLEDAGENE	SKAL	VÆRE	FRI	FOR	MOBBING	OG	UTESTENGING,	I	ET	SKOLEMILJØ	PREGET	AV	VÅRT	FRODIGE	
MANGFOLD		
	
Partnerskap	mot	mobbing	er	en	signert	avtale	mellom	12	sentrale	organisasjoner	i	skole	og	barnehage	som	vil	arbeide	
sammen	med	regjeringen	mot	mobbing	og	for	et	godt	læringsmiljø.	Oslo	KFU	er	med	i	den	avtalen	og	fremover	vil	vi	
fortsaM	jobbe	for	å	synliggjøre	vik.gheten	av	foresaMes	engasjement.	Vi	kan	bidra	.l	å	skape	og	verne	om	de	gode	
relasjoner	og	være	med	å	skape	de	trygge	og	inkluderende.	Gjennom	hele	skoleløpet	er	vik.gheten	av	
foreldreengasjement	en	sentral	faktor	.l	elevenes	trivsel	på	skolen.	Trivsel	og	læring	går	hånd	i	hånd.	Derfor	bør	et	
styrket	og	velfungerende,	skole	–	hjem	samarbeid,	være	målet	for	alle	Osloskoler.	
	
Mandag	17.oktober,	undertegnet	Oslo	KFU	partnerskapet	sammen	med	en	rekke	andre	aktører.	Fremover	vil	vi	jobbe	
for	å	synliggjøre	vik.gheten	av	foresaMes	engasjement.		
Vi	kan	bidra	.l	å	skape	og	verne	om	de	gode	relasjoner	og	være	med	å	skape		
de	trygge	og	inkluderende	møteplasser.	At	vi	engasjerer	oss	blir	vik.gere		
og	vik.gere	jo	høyere	klassetrinn	eleven	går	i.	
	


Mer	informasjon	vil	bli	lagt	ut	på	vår	hjemmeside	snarlig.	Følg	med	på	www.oslokfu.no	
			                                                                                                                         

Partnerskap mot mobbing i Oslo 
2016 - 2019	

Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, 
eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen 
på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må du kanskje slette bildet og deretter sette 
det inn på nytt.
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For	én	uke	siden	møMe	60.000	fem-	og	seksåringer	
opp	.l	første	skoledag.		
Her	på	Veitvet	skole	i	Oslo.		
FOTO:	HILDE	UNOSEN	
Dagsavisen	24.august	2015		
	
–	Seksåringene	er	glemt	og	forsømt	
	
18	år	eMer	at	skolestart	for	seksåringer	
ble	innført	i	Norge,	vet	ingen	hvordan	
livet	i	klasserommet	egentlig	fortoner	
seg	for	de	minste	og	mest	sårbare	
elevene.	Ingen	oversikt	

–	Betyr	det	at	du	ikke	kan	fortelle	meg	i	hvor	mange	skole?mer	seksåringer,	som	går	i	klasser	med	28	elever,	har	
mer	enn	én	lærer	?l	stede	i	klasserommet?	
–	Ja,	det	betyr	det.	Sam.dig	er	det	erfaringsmessig	mange	skoler	som	har	tolærersystem	på	første	trinn.	Det	vil	si	at	
de	har	mer	enn	en	lærer	.l	stede	i	enkelte	.mer	og	fag.	I	.llegg	kommer	ekstra	ressurser	.l	særskilt	norskopplæring	
og	spesialundervisning,	påpeker	Kris.n	Vinje.	
Ikke	beroliget	
Vickey	G.	Bonafede	leder	Oslo	kommunale	foreldreutvalg	(Oslo	KFU).	Hun	er	ikke	beroliget:	
–	Umiddelbart	synes	jeg	deMe	er	svært	betenkelig.	Når	ingen	kan	redegjøre	for	de	forventningene	vi	har	.l	
lærerteMhet	for	de	aller	minste	og	mest	sårbare	elevene,	er	det	grunn	.l	bekymring.	
–	Da	kravet	om	at	to	pedagoger	skulle	være	.l	stede	i	førsteklasser	med	18	elever	eller	mer	ble	oernet	i	2003,	var	
det	en	ganske	drama.sk	endring,	sier	Bonafede,	som	ikke	synes	det	holder	at	Utdanningsetaten	i	Oslo	stadig	viser	
.l	gode	resultater	og	styringsdyk.ghet	som	bevis	på	at	alt	er	greit	
–	Det	er	flere	momenter	knyMet	.l	deMe.	Elevenes	psykososiale	forhold,	mestringsopplevelse,	mobbing	og	dropouts	
for	å	nevne	noe,	sier	Vickey	G.	Bonafede.	
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Workshops	–	tema:	
	

Gruppe	1: 	FAU	arbeid	
Hvordan	komme	i	gang	med	FAU	arbeidet,	Organisering	av	FAU	
Hvordan	kan	man	skape	engasjement,	ak.v	deltagelse	og	effek.v	organisering	i	FAU	
arbeidet?	

		
		

Gruppe	2: 	"Trekant	samarbeidet"	
Mellom	FAU	leder,	rektor	og	DS	leder	

		
		

Gruppe	3: 	SMU,	Skolens	læringsmiljø	
Skolen	skal	være	et	trygt	sted	å	være	–	og	et	godt	sted	å	lære	for	samtlige	elever.	På	
hvilke	måter	kan	FAU	bidra	.l	å	skape	et	trygt	og	godt	læringsmiljø	for	elevene,	og	
hvilke	samarbeidspartnere	ved	skolen	bør	FAU	oppreMe	kontakt	med?	
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Gruppe	4: 	Holdningsskapende	arbeid	
Forebyggende,	mobbing,	psykisk	helse,	trivsel.	
Osloskolen	har	inngåM	et	Partnerskap	mot	mobbing	og	på	hvilke	måter	kan	FAU	ak.vt	
og	konstruk.vt	bidra	.l	at	de	forpliktelsene	som	deMe	samarbeidet	forutseMer	blir	
iverksaM?	

		
		
Gruppe	5: 	Samarbeid	skole-hjem		

Et	posi.vt	og	konstruk.vt	samarbeidet	mellom	skole	–	hjem	er	vik.g	for	å	sørge	for	et	
bedre	læringsutbyMe,	bedre	selvregulering,	bedre	trivsel,	færre	a\erdsproblemer,	
mindre	fravær,	gode	relasjoner	.l	medelever	og	lærere,	bedre	arbeidsvaner,	en	mer	
posi.v	holdning	.l	skolen,	bedre	leksevaner	og	arbeidsinnsats	og	høyere	ambisjoner	
med	hensyn	.l	utdanning.	På	hvilke	måter	kan	FAU	bidra	.l	et	godt	samarbeid	mellom	
skole	–	hjem?	
ForesaM	deltagelse,	hvordan	påvirker	samarbeidet	mulighet	for	rekruMering	.l	verv?	

		
		


