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FAU-prisen 
Vinner 2021 

Påskehøytiden har passert, og landet har nå måttet forholde seg til 
pandemisituasjonen over ett år. Siden 10. mars har hele Osloskolen 
hatt rødt nivå, mens mange bydeler har opplevd skolestenging. Dette 
har skapt utfordringer for mange.  Skolene har lagt ned mye energi og 
arbeid i å tilrettelegge for elevene, med tanke på vekslingen mellom 
hjemmeundervisning og vanlige skoledager. Oslo KFU har bedt om og 
fått tilbakemeldinger fra foresatte på utfordringer med disse 
løsningene rundt skoledagene. FAU-ene kan fortsatt sende mail til oss 
om dette, så vil vi bringe det videre til byråden for oppvekst og 
kunnskap (OVK).  
 

Vi har også fått tilbakemeldinger om manglende gjennomføring av 
foreldremøter. Det er skoler i byen vår som ikke har hatt et eneste 
foreldremøte i 2020/2021. Med de digitale løsningene som finnes, 
mener Oslo KFU det er rart at dette er situasjonen. Utdanningsetaten 
(UDE) er tydelige på at de forventer at skolene gjennomfører slike 
møter, til tross for utfordringer med pandemien. Foreldresamarbeidet 
er under press, men vi oppmuntrer innstendig alle til å holde ut - og 
holde avstand. Vi sier som artisten Timbuktu: Det kommer ordna sej. 
Det vil komme bedre tider! Dersom ditt FAU har noe på hjertet eller 
lurer på noe om foreldresamarbeidet, så er det bare å ta kontakt med 
oss i Oslo KFU på postmottak@oslokfu.no.  
 

Avslutningsvis vil vi understreke at det foregår mye fantastisk ute blant 
mange av FAUene i byen og i deres nærmiljø!  Årets FAU-prisvinner er 
nå kåret, og vi presenterer vinneren i dette infobrevet. 
 

Vårhilsen fra Live Skarvang, 
 leder Oslo KFU 

 

Kjære FAU-medlemmer og skoleledere! 

https://www.youtube.com/watch?v=tG7CRHpXLJM
mailto:postmottak@oslokfu.no


 

 
 

«Hjemmeskole 
kan ikke bli like 

god som 
undervisning ved 

skolen». 

Strømming fra klasserommene 
 

Mange foresatte uttrykker bekymring for barn og unges opplæring, særlig med de uforutsigbare 
skoledagene som har preget byen så langt i 2021. Forut for koronapandemien har strømming 
av undervisning vært en måte å inkludere barn som har hatt lengre sykeperioder. Nå stilles det 
spørsmål fra flere FAU-er om hvorfor denne formen for formidling tilsynelatende er 
«utilgjengelig og nesten kategorisk forbudt».  
 

Oslo KFU har henvendt seg til Utdanningsetaten (UDE) og byråd for oppvekst og kunnskap (OVK) om 
strømming av undervisning. Det har vært jevnlige samtaler om dette de fire-fem siste månedene. Både 
UDE og OVK understreker at elever, som ikke kan møte på skolen, skal få et forsvarlig opplæringstilbud 
hjemme. Samtidig viser de til lovverk om personvern og nasjonale føringer for hjemmeundervisning, 
hvor det blant annet kreves samtykke fra elever, foresatte og lærere for å kunne strømme fra 
klasserommene.  
 

Det er åpenbart at personvernhensyn må tas i en slik undervisningssituasjon og det er stor forståelse 
for at ikke all undervisning er hensiktsmessig å strømme. Det er også stor forståelse for at lærerne har 
krevende arbeidsdager og at det er vanskelig å legge til rette for både undervisning i klasserommet og 
hjemmeskole samtidig. Likevel stiller både FAU-er og Oslo KFU spørsmål ved om det kan være mulig å 
få til strømming av lærers gjennomgang av nytt fagstoff, med tanke på dagens tekniske løsninger som 
er tilgjengelig for skolen. I mange tilfeller formidles undervisning ved at lærer forklarer foran klassen, 
og slike situasjoner burde være mulig å sende ut til elevene som er på hjemmeskole.  
 

Hjemmeskole kan ikke bli like god som undervisning på skolen. Våre barn og unge har i over ett år stått 
i delvis uforutsigbare skoledager, der fokus på læring og sosial utvikling har måttet vike for smittevern. 
Undervisning via Teams er et bedre alternativ enn ingen opplæring hvis hele klasser eller skoler må ha 
hjemmeskole, men fravær av strømming gjør at enkeltelevene igjen blir tapere under koronatiden. 
Foresatte uttrykker bekymring for de langvarige konsekvensene for barn og unge. Det er også 
bekymring rundt forskjellene i hva foresatte kan bidra med på hjemmeskole. Det kan ikke forventes at 
foreldre har kunnskap og kompetanse til å følge opp barnas hjemmeundervisning, når de selv skal ha 
hjemmekontor. Her kunne strømming av undervisning fra klasserommet vært et godt bidrag. 
Datatilsynet er klar på at det er mulig å fjernundervise på personvennlige måter, og understreker at 
personvernet ikke må brukes som unnskyldning for ikke å sette seg inn i mulighetene som finnes. 
Skolene har fått veiledere som skal bistå dem i hvordan digital undervisning kan gjennomføres, men 
det er opp til den enkelte skole hvordan dette kan gjøres.  
 

Oslo KFU forventer og vil jobbe for at strømming fra klasserommene adresseres i evalueringen av 
«koronaundervisningen». Erfaringene det siste året bør føre til et skifte i gjennomføringen av 
framtidens undervisning. Vi ser at skolene er gode til å tenke alternativt, men hverken de eller elevene 
trenger vage nasjonale føringer og utallige lokale løsninger. Det vil skape store forskjeller i 
undervisningstilbudet og det er ingen tjent med.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/?fbclid=IwAR3liVpYK4hJNl5xx2MYvdebxoHLyD3jdzrbsXtOrFPOJ7Ixjp8TshWSx6E
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/?fbclid=IwAR3liVpYK4hJNl5xx2MYvdebxoHLyD3jdzrbsXtOrFPOJ7Ixjp8TshWSx6E
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/korona/stengte-skoler-og-digitale-hjelpemidler/


Skolegruppemøtet i februar  
Oslo KFU orienterte om arbeidet de har drevet med den siste tiden; 
oppstart av arbeidsgruppe for alternativ 17. maifeiring, digital plattform 
for FAU på Teams, Foreldrekonferansen 2021, status på klasselister - disse 
er tilgjengelige for alle som henvender seg til skolen, så lenge 
taushetsbelagt informasjon er fjernet. Videre ble det orientert om at 
saken om øremerkede midler til skoleturer er brakt videre til UDE. Leder 
ved Rødtvet FAU holdt en presentasjon om nærmiljøtilhørighet, deretter 
var det gruppearbeid om temaet. Referatet, presentasjonen og andre 
dokumenter ligger på vår hjemmeside. 
 

Møter med utdanningsdirektøren  
Oslo KFU hadde dialogmøte med utdanningsdirektøren 12.03.21. Da fikk 
vi status på det nye læringsmiljøteamet og en gjennomgang av 
Osloresultatene fra Elevundersøkelsen. Det ble også snakket om mulig 
organisering av skolegrupper framover, strømming av undervisning fra 
klasserommene, hjemmeundervisning ved karantene og kommende 
skolegruppemøte i april.  
 

Foreldrekonferansen 17. mars 2021 
Denne ble annerledes enn tidligere år, da gjennomføringen var digital. 
Tema var Osloskolen under koronatiden. Vi fikk høre om opplevelsene til 
barn og ungdom dette siste året via stemmene til Elevorganisasjonen, 
mobbeombudet og en ungdomsforsker. Utdanningsdirektøren og 
byråden for oppvekst og kunnskap bidro også, samt at det var rom for en 
inspirasjonsboost, beregnet på å skape motivasjon for FAU-arbeid i tiden 
fremover. Tilgjengelige presentasjoner fra FK2021 ligger på hjemmesiden. 
 

Innspill skoleledermøte 19.03.21 
Oslo KFU har spilt inn til UDE at skole-hjemsamarbeidet er presset under 
pandemien; skoler har ikke foreldremøter, det er problematisk å 
gjennomføre valg og få satt i gang FAU og SMU. Oslo KFU fremmet 
foreldrestemmen og FAU-perspektivet. 
 

Arbeidsgruppe for alternativ 17. maifeiring 
Grunnet Covid-19 ble fysiske 17.maiarrangement avlyst i 2020. Noen 
FAUer valgte ulike digitale løsninger for feiring, men det var mange ad 
hocløsninger. På bakgrunn av fjoråret valgte Oslo KFU i slutten av januar 
å invitere til en planleggingsdugnad for hele byens FAUer. Rett før påske 
ble resultatet sendt til Oslo KFU, som igjen sendte dette til alle registrerte 
FAU-mailadresser samt til alle skoleledere via postmottaket til UDE. Tusen 
takk til FAUene ved Bjølsen, Bogstad, Bøler, Furuset, Kampen, Kringsjå, 
Nøklevann og Sagene som bidro! Håpet er at 17. maimateriellet kan være 
til inspirasjon og hjelp hos det enkelte FAU.  
 

Årsmøtet 2021 
Årsmøtet ble avholdt som planlagt. Innmeldte saker ble diskutert og stemt 
over. Protokoll vil bli lagt på nettsiden. Live Skarvang, Attia Mirza, Erlend 
des Bouvrie og Kjersti Austdal fikk fornyet tillit til å styre Oslo KFU. 
 

 
 
 
 

Siden sist… 

https://www.oslokfu.no/utlevering-av-klasselister.6352427-533564.html
https://www.oslokfu.no/utlevering-av-klasselister.6352427-533564.html
https://www.oslokfu.no/skolegrupper.535835.no.html
https://www.oslokfu.no/skolegrupper.535835.no.html
https://oslokfu.custompublish.com/foreldrekonferansen.535839.no.html
https://www.oslokfu.no/aarsmoeter.535843.no.html


 

Årets FAU 2021 - Voksentoppen FAU  

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

FAUene og skolene. I år var det fjerde året på rad at FAU-prisen ble delt ut. Oslo KFU hadde 

forespurt byråd for oppvekst og kunnskap, om hun kunne stå for selve utdelingen. Det skjedde på 

Foreldrekonferansen 2021, som i år var en digital konferanse.  
 

’FAU-prisen 2021’ ble tildelt FAU ved Voksentoppen skole. Det er en spesialskole med få elever, 

der elevene bor i ulike bydeler og har geografisk avstand i hverdagen. I juryens begrunnelse ble 

det lagt vekt på at FAU ved Voksentoppen de siste årene har jobbet målrettet for å etablere et 

slagkraftig FAU med et planmessig arbeid. 
 

Voksentoppen FAU har laget rutiner for sitt arbeid, også med tanke på kontinuitet for de foresatte 

med den geografiske spredningen og med tanke på kommende FAU-medlemmer.  FAUet har fått 

på plass gode kommunikasjonskanaler med de foresatte gjennom bruk av mail, egen 

Facebookgruppe og nyhetsbrev. I tillegg har Voksentoppen FAU laget seg et årshjul som bidrar til 

struktureringen av foreldresamarbeidet. 
 

FAU ved Voksentoppen skole kan vise til gjennomslag i flere viktige saker for skolen og elevene, 

der de foresatte har engasjert seg i ressursfordelingsmodellen, trafikksikkerhet og 

helsesykepleier. I tillegg legger foreldregruppen til rette for inkluderende møtearenaer for hele 

familien. På denne måten bidrar FAU til å skape tilhørighet gjennom samhold.  
 

Juryen vektla også det gode samarbeidet med skolens ledelse og ansatte, samt at det er etablert 

samarbeid med aktører i nærmiljøet. Dette samarbeidet beriker både faglig og sosial læring for 

elevene og deres familier. Vi gratulerer! 

 

Etablert i 1998,  
 

stiftet 18. oktober 2011 Infobrev - juni 2020 

 
 
 

Voksentoppen skole ligger i flotte omgivelser på Voksenkollen i Vestre Aker bydel, nært til Nordmarka. Det er en spesialskole 
for elever fra 1. - 10 trinn, og inneværende skoleår har den 44 elevplasser (Foto hentet fra hjemmesiden til Voksentoppen 
skole). 
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