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Kommunalt foreldreutvalg (KFU) i Oslo hadde innkalt rektorer og Fau-ledere/
representanter i skolegruppe F til møte for å diskutere hjem/skole samarbeid, 
hvilke forventninger skolen har til foresatte og hvilke forventninger foresatte har 
til skolen. 
Det var også ønskelig å belyse hvilke felles utfordringer vi har i vår 
skolegruppe. 
Kjersti Falck (Kommunalt Foreldreutvalg) ønsket velkommen og ga en kort 
presentasjon av KFU Oslo. 
Kfu skal være et samlende organ for foresatte med elever i grunnskolen. KFU 
har faste møter med Byråden, Utdanningsetaten og samarbeider også med 
Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen. Det ble vist til viktigheten av 
foreldre innflytelse på kommunalt nivå. Det er også viktig med rekruttering til 
KFU. Anne Marit Borthen fra Grindbakken skole ble valgt inn i KFU. 

Ida Norstrand, rektor ved Majorstuen skole, informerte om hvilke forventninger 
skolen har til de foresatte. Hun viste til læringsplakaten punkt 10: ” Hjemmet og 
skolens ansvar”. Ved Majorstuen skole har de utarbeidet et enkelt skjema som 
skal kartlegge både elevenes, lærernes og de foresattes syn på elevenes læring 
og trivsel. Dette skjemaet kan være et godt redskap for måloppnåelse i fagene og 
kan være med på å gi foresatte en fin tilbakemelding på hva som ønskes fra 
dem. 
Hun viste også til Opplæringsloven §1-2 og forskrift §3-2 ”Skolen og 
lærerbedriften skal legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/
foresattes medansvar i skolen” 

Kjersti Falck gikk så inn på foresattes forventninger til skolen. Det er viktig at 
skolen tilrettelegger for samarbeid. Hun pekte på at det er viktig at foresatte/
FAU etterspør resultater og blir holdt informert om faglige mål på alle trinn. Det 
er viktig at foresatte bidrar til å utvikle et godt skolemiljø. 
Informasjon (eller mangel på informasjon) er nøkkelord. Foresatte som er godt 
informert om skolens planer og mål – kan lettere engasjere seg i elevenes arbeid 
og bidra til økt læring. Hun ønsker tettere dialog mellom fau’ene, slik at 
erfaringer kan deles og man kan lære av hverandre. 



Marit Lamark (områdedirektør i Utdanningsetaten) redegjorde så for hva 
Kunnskapsløftet sier om foreldresamarbeid. 
Hun viste også til Opplæringsloven og Læringsplakaten pkt. 10. Her ligger der 
føringer for samarbeid med foresatte og så blir det opp til skolene å legge til 
rette for et godt samarbeid.  
Skolene forventer at foreldrene holder seg orientert om elevenes og skolens 
daglige arbeid og at de bruker de informasjonskanaler som finnes. 
I læringsplakaten er det 15 punkter som omhandler samarbeidet hjem-skole. 
Oslo er ”et hestehode foran” når det gjelder Kunnskapsløftet. 

Under punktet ”felles utfordringer” i skolegruppe F ble det pekt på flere punkter. 
• ungdomsmiljøet er et felles tema som er viktig, organisering av 

natteravning og rusforebyggende arbeid kan være viktig å samarbeide 
om 

• Skolebehovsplanen. Mange skoler i vårt område er ”sprengt”. Elever 
må avvises og sendes til andre skoler. I tillegg skal Majorstuen skole 
(med både barne og ungdomstrinn) flyttes og dette vil i stor grad 
påvirke kapasiteten ved de andre skolene i området. 

Man ønsker å innkalle til et nytt møte i skolegruppe F. 
Marit Lamark undersøker med Planetaten når et slikt møte bør finne sted og ber 
om at Planetaten er representert på møtet for å gi informasjon og besvare 
spørsmål. Dette er en viktig sak! 

Det er 24 grunnskoler i vår skolegruppe, men bare 8-9 skoler var representert på 
møtet.  

Referent K. Falck. 


