
       Oslo Kommunale Foreldre Utvalg 

 

 
 

Innkalling til møte i skolegruppe C og D 
Dato: torsdag 28. november 2019 
Sted: Rødtvet skole, Sandåsveien 1, 0956 Oslo 
Tid: 18:00 – 20:30 
 
 

Agenda 
1. Velkommen til møte ved Oslo KFU (15 min) 
o Runden: Presentasjon av deltagerne/verv/skole. 
o KFU-info – oppdateringer og informasjon. 
 

2. Presentasjon av vertsskole v/rektor Mona Mohn, FAU-leder Lene K Wiberg og Hjertesone-
pådriver Ingrid Sundvor (30 min) 
o kort om skolen og skolens fokusområder. 
o litt om organisering av foreldreengasjementet, samarbeid med FAU og SMU, samarbeidet mellom 

skolens ledelse, DS leder og FAU leder. 
o kort om Rødtvet som pilot for Hjertesone -t rygg skolevei. 
o Hva betyr det i praksis at «skoleledelsen støtter opp under foreldreengasjementet og et godt 

hjem-skole-samarbeid» på Rødtvet?  
 

3. Informasjon fra UDE v/områdedirektørene (60 min med pause) 
o Klasselister: sånn løser vi det i Osloskolen! 
o Hvordan skal vi sikre erfaringsoverføring og kontinuitet dersom ikke FAU får mulighet for å lagre 

arbeidsdokumenter relatert til dette? 
o Hvordan er det med kommunikasjonsverktøyene i Osloskolen? 
o Informere om ny læreplan i Osloskolen som iverksettes 20. august 2020.  
o Eksamen - nasjonale prøver. 
o Resultater - Osloskolen har gode resultater i engelsk, men ikke i norsk. 
 

4. Organisering av FAU arbeidet – drøftelser i mindre grupper (30 min) 
o Hva slags plass får FAU på foreldremøter og hva slags plass tar FAU og klassekontakter på 

foreldremøtene? 
o FAU – drift vs. utvikling – klarer vi å videreutvikle FAU som et organ, eller fortsetter vi bare å gjøre 

slik FAU alltid har gjort? 
o Samarbeidet mellom FAU og DS – hvordan få til god informasjonsflyt og innspill til saker? 
o Samarbeidet mellom FAU/klassekontakter og resten av foreldregruppen – hvordan få til god 

informasjonsflyt og innspill til og tilbakemeldinger om saker?  
o Hvordan kan Oslo-skolen tilrettelegge med digitale verktøy for at foreldresamarbeidet blir bedre 

og mer effektivt? 
o Hvordan få til samhandling når språket er et hinder? 
 

Eventuelt 
 
Vi håper at hver skole har anledning til å stille med en eller flere representanter på disse 
skolegruppemøtene! Påmelding til postmottak@oslokfu.no.Husk å skrive navn og hvilken skole du 
kommer fra. 
 

Vel møtt! 
 
Vennlig hilsen 
Vickey og Camilla  

mailto:postmottak@oslokfu.no.Husk

