
 

Oslo KFU innstiftet FAU-prisen for å synliggjøre, inspirere og fremme det gode arbeidet mellom 

FAUene og skolene. For tredje året på rad ble prisen delt ut, og det skulle skjedd på 

Foreldrekonferansen 2020. Slik ble det ikke grunnet samfunnsdugnaden rundt korona, men byråd 

for oppvekst og kunnskap tok vår utfordring om å bidra til en digital prisutdeling. 

 

’FAU-prisen 2020’ ble tildelt FAU ved Bryn skole. I juryens begrunnelse ble det lagt vekt på at FAU 

ved Bryn har etablert et godt strukturert og planmessig arbeid gjennom flere år. De samarbeider 

godt med både skolen og elevrådet. På denne måten bidrar FAU til at også elevenes stemmer 

løftes inn i skolens utviklingsarbeid.  

 

FAU ved Bryn skole har flere fungerende komiteer og kan vise til gjennomslag av viktige saker for 

skolen og nærmiljøet. FAU-lederen sier selv at ”av og til føler jeg at vi er like mye et nærmiljøutvalg 

som et foreldreutvalg”. Dette fordi det jobbes tett med nærmiljøet, der det har blitt etablert 

permanente løsninger som bidrar til å gjøre skolen til et positivt sentrum. FAU og resten av 

foreldregruppen består av foreldre som bruker de ressursene de har, slik at mange ulike 

mennesker kan bidra med det de kan og vil.  

 

Juryen vektla den stabiliteten og gode utviklingen FAU kan vise til gjennom de siste årene, da Bryn 

FAU har søkt prisen også tidligere. Juryen la særlig vekt på at Bryn FAU legger til rette for store og 

små gjennom møtearenaer, alltid på en inkluderende måte. På en inkluderende måte, med lav 

terskel for deltakelse og bidrag, skapes samhold og tilhørighet. Vi gratulerer! 
 

Etablert i 1998,  
 

stiftet 18. oktober 2011 Infobrev - juni 2020 

 Årets FAU 2020 
 
 

Bryn FAU, her representert ved leder Attia Mirza Mehmood, påpeker at godt samarbeid med skolen og nærmiljøet er utrolig 
viktig for å skape gode hverdager for barn og unge rundt Bryn skole (Foto: Audun Braastad / NTB scanpix og privat). 

http://oslokfu.no/fau-prisen/

