
Nå er andre skoleår med ‘koronaoppstart’ i gang. Restriksjonene som 
har preget samfunnet i koronatiden, har hatt store konsekvenser også 
for våre barn og foreldresamarbeidet. Til tross for grønt nivå ved 
skolestart og høy grad av vaksinerte i samfunnet, er det fortsatt de 
unges hverdag som rammes av koronaviruset. Hyppig testing og 
karantene for uvaksinerte for ungdommene påvirker hverdagen, både 
på skolen og hjemme.  

Med tanke på foreldresamarbeidet, er vi i Oslo kommunale 
foreldreutvalg (KFU) blant annet spente på hvordan avviklingen av 
foreldremøter går. Foresatte er ressurser som bidrar til barnas 
skolehverdag. Foreldremøtene bør være et sted hvor vi foreldrene får 
innsikt i elevenes hverdag, men også en arena hvor vi får tid og 
mulighet til å snakke oss imellom. I tillegg skal alle skolenes FAU velge 
inn nye medlemmer. Derfor er det så viktig at foreldremøtene 
gjennomføres. Oslo KFUs erfaring er at foreldre og foresatte blir glade 
og mer positivt innstilt, dersom de blir spurt om de kan tenke seg å 
være med. Mer informasjon om FAU-arbeid lenger ned i dette 
informasjonsbrevet. 

Oslo KFU er en paraplyorganisasjon for alle FAU-ene i byen, og 
vårt formål er å fremme foreldrestemmen og representere foresatte i 
forhold til kommunen. Vi har jevnlig dialog med Utdanningsdirektøren 
(UDE) og byråd for oppvekst og kunnskap (OVK). Dette samarbeidet ble 
ytterligere formalisert i juni, da Oslo kommune og Oslo KFU underskrev 
en samarbeidserklæring.  Oslo KFU er også en felles arena som jobber 
for foresattes muligheter til reell medvirkning i Osloskolen. Alle FAU-er 
inviteres inn, og første møte denne høsten er i slutten av september. 
Dere er hjertelig velkomne!  
 

Med ønske om en god høst, 
hilsen Live Skarvang, leder Oslo KFU 
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Foreldresamarbeid  
- tilbakemeldinger og behov 

 
Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU) jobber med å forankre foreldrenes stemme gjennom 
FAU-ene. Det har vi gjort siden 1998. Oslo KFU at engasjementet og initiativene, som ligger 
bak vår frivillige innsats, verdsettes. Det kommer blant annet frem gjennom de årlige 
spørreundersøkelsene vi gjennomfører.  Årets undersøkelse bekrefter tidligere funn innen 
foreldresamarbeid, samtidig som koronasituasjonen har tydeliggjort og fremskyndet noen 
behov innen samarbeidet.  
 

Tilbakemeldingene tilsier at erfaringsutveksling mellom FAU-ene via skolegruppemøtene er 
særlig viktig. Osloskolene er delt inn i skolegruppene 1 - 6 og Oslo KFU har og vil fortsette med å 
samle FAU-ene fra skolegruppene til to fellesmøter i skolehalvåret. Tilbakemeldingene viser også 
at det, etter nesten to år med koronasituasjon, vil være godt om disse fellesmøtene kan veksle 

mellom fysisk og digitalt oppmøte. Mange FAU-medlemmer uttrykker at det har vært enklere å 
delta på de digitale møtene, mens andre savner samspillet og samholdet som er en del av de 

fysiske møtene. Oslo KFU tar med seg disse innspillene, men uansett oppmøte er det tydelig at 
diskusjoner i skolegruppene gir viktig innsikt i hva som rører seg innen foreldresamarbeidet. 
Styret og utvalget i Oslo KFU kan dermed bidra i samarbeidet ved å løfte de bekymringer, 
utfordringer og gleder som deles i skolegruppemøtene opp- og utover i skolesystemet. 
 

‘Tid’ og ‘engasjement’ trekkes fortsatt frem som de to viktigste utfordringene i FAU-arbeidet. 
Dette er en tilbakemelding som går igjen i alle spørreundersøkelsene som Oslo KFU har 
gjennomført. Det meldes om at det innimellom er tidkrevende å gjøre jobben som FAU-leder, at 
det er krevende å få gjennomført faste FAU-møter, til å få gjennomført alt det FAU ønsker og at 
samarbeid med skoleledelsen og/eller med foreldregruppen tar tid. Her trekkes det spesifikt 

frem at enkelte foreldre tar mye av tiden fra det frivillige foreldresamarbeidet. Videre meldes 
det om at ikke alle klasser har FAU-representanter, at det er vanskelig å få foresatte til å 
engasjere seg eller at det ikke er nok engasjerte foresatte i klassene. Alle disse tilbakemeldingene 

kan tyde på at rammene for foreldresamarbeidet ikke er godt nok avklart, slik at FAU-
medlemmene og skoleledelsen har ulike forventninger til foreldresamarbeidet. Oslo KFU mener 
fortsatt at tydeliggjøring og forankring av skoleleders rolle i skole-hjemsamarbeidet vil være en 

viktig vei å gå for å øke graden av konstruktiv foreldremedvirkning og involvering.  
 

Det er ingen tvil om at foreldresamarbeidet har blitt hardt rammet av koronarestriksjonene og 
tilbakemeldingene rundt dette har vært mange; manglende foreldremøter har ført til at det ikke 
har blitt valgt FAU-representanter, direkte vanskelig å bli kjent med foreldregruppen samt at det 

har vært krevende å skape og opprettholde foreldresamarbeid- og engasjement via utallige 

digitale fora. På bakgrunn av diskusjonene i flere skolegruppemøter, jobbet Oslo KFU - forut for 
koronasituasjonen, aktivt for at FAU-ene skal få egne lagringsområder på skoleplattformen samt 
mulighet for digitale møter. Utdanningsetaten (UDE) er med på laget, og det jobbes for at alle 
FAU-ene skal tilgang til Teams via rollene FAU-leder og nestleder. Tanken er at dette skal være 
på plass i løpet av høsten 2021. I tillegg skal FAU få tilgang på et digitalt lagringsområde, slik at 

FAU-dokumenter blir ivaretatt av en profesjonell aktør og tilgjengelig for kommende FAU-er. 
 

Oslo KFU er takknemlig for tilbakemeldingene og vi tar disse og refleksjoner rundt dem, med i 
vårt videre arbeid. Erfaringene tilsier at det tar tid å skape positive endringer i 
foreldresamarbeidet, men samtidig viser erfaringene at tålmodighet gir resultater. Vi informerer 
ytterligere når vi får informasjon! 

https://oslokfu.custompublish.com/hvilken-skolegruppe-tilhoerer-jeg.537902.no.html


FAU-arbeid - hvordan finne frem i alt? 

Hva er rollen til et FAU? Hvordan kan vi organisere oss? Hva slags FAU-arbeid 
gjøres ved andre skoler? Finnes det tips og eksempler til saker FAU kan eller bør 
jobbe med? Hvor kan mitt FAU spørre om hjelp? 

Å delta i FAU er et frivillig verv, men mange - både nye og ‘gamle’ FAU-medlemmer, har ofte like 
eller lignende spørsmål som over. Heldigvis har en del skoler og FAU-er gode rutiner for 
overføring av kunnskap og drift av eget FAU, men ikke alle er like heldige. Derfor jobber Oslo 
kommunale foreldreutvalg (KFU) blant annet med å legge til rette for informasjon, råd og tips i 
FAU-arbeidet. 
 

Våren 2021 lanserte vi nytt utseende på vår hjemmeside. Det er lagt vekt på at sidene skal bli 
mer oversiktlige og at det skal være enklere å finne ønsket informasjon. Hvis du ikke har 
kjennskap til siden vår, anbefaler vi dere å ta en tur innom www.oslokfu.no. Da vil dere møte 
dette: 
 
 

 
 

Ved å klikke på den første ‘knappen’ vil dere bli ledet videre inn i FAU-arbeidet. Kanskje det kan 
være hensiktsmessig å gå gjennom noen av disse undersidene på et av de første FAU-møtene 
ved egen skole? Her finnes presise punkter om hva FAU er, forventninger til medlemmene, hva 
FAU skal gjøre og forslag til aktiviteter de foresatte kan bidra til. 
 

Oslo KFU har også laget en brosjyre som kan hjelpe dere i gang eller gi råd om hvordan FAU-
arbeidet kan utvikles ved egen skole: Innføring i FAU-arbeid. Det er også mulig å få tak i brosjyren 
som papirutgave ved å kontakte oss på mail.  
 

I tillegg arrangerer Oslo KFU kurs om hvordan drive FAU-arbeid. Du er velkommen i november! 
Der vil drevne FAU-ere, gjennom egen kompetanse og engasjement, gi informasjon og praktisk 
innsikt i strukturer som kan legge til rette for et godt foreldresamarbeid. 
 
 
 
 Hver høst arrangerer Oslo KFU et kurs for alle som sitter i FAU, 

med mål om å inspirere til og konkret komme med råd om 

hvordan skole-hjemsamarbeid kan drives.  
  

Kurset gir også en god mulighet til å knytte kontakt med andre 
FAU-er og drive erfaringsutveksling med disse. Vi setter av tid til 
spørsmål om og diskusjon rundt skole-hjemsamarbeid. Vil du være 
med eller vet du om noen som kan ha utbytte av dette kurset?  
 

Påmelding via denne lenken eller send navn og skole til 
postmottak@oslokfu.no innen 29.10.21. 

 
 
 

Kurs om FAU-arbeid, torsdag 4. november 2021 
 

 

 

 

 

http://www.oslokfu.no/
https://oslokfu.custompublish.com/getfile.php/4760551.2728.bmjnsaasbsjzt7/Brosjyre+om+FAU-arbeid.pdf
https://oslokfu.custompublish.com/kurs-i-fau-arbeid-informasjon-kommer.6386657-537879.html
mailto:postmottak@oslokfu.no


 

Dialogmøte med Utdanningsetaten 
11. juni hadde Oslo KFU skoleårets siste dialogmøte med UDE. Etaten 
orienterte om veilederen om inkluderende skolemiljø for elever. Tilsyn fra 
Statsforvalteren viser at det mangler skriftlige rutiner for håndtering av varsler 
fra skoler og hvordan skolene skal gå frem ved varsling. Oslo KFU var klare på 
at det også bør utarbeides klare retningslinjer for bruk av skolemelding, e-post 
etc. Pr i dag slette skolemeldingene etter ett år, derfor er ikke dette mediet 
egnet til varslinger eller bekymringer. Dette vil bli fulgt opp på høstens første 
dialogmøte. Skolebehovsplanen 2022-2031 ble også diskutert. Det er et 
problem at mange planlagte skolerehabiliteringer blir utsatt og forsinket. En 
del av disse forsinkelsene skyldes politiske avgjørelser grunnet krav til 
reduksjon av kostnader, og disse kan den enkelte skole/FAU påvirke.  
 
Dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap (OVK) 
15. juni var det dialogmøte med OVK. Der ble blant annet Partnerskapsavtalen 
mot mobbing diskutert. Det jobbes med å fornye og inkludere flere parter i 
avtalen, samt vurdere om ordet ‘mobbing’ bør erstattes med et mer dekkende 
begrep. Leksebevisste skoler ble også diskutert, inspirert etter et prosjekt i 
Tønsberg. Det er ønskelig at alle skolene i byen skal være med i et 
leksenettverk, hvor det skal jobbes med skolenes bruk av lekser. Årets 
skolestartere har fått varierende informasjon før oppstart. Det er også stilt 
spørsmål om det ensidige fokuset på språklig kompetanse i skjemaet 
barnehagene bruker ved overføring til skolene. Hva med sosiale ferdigheter? 
Generelt ønskes det avklaring på hvordan UDE sikrer at alle barn får et godt 
utgangspunkt før skolestart. Saken følges opp. Tapt svømmeundervisning 
grunnet koronatiden har påvirket mange barn. Etterslepet er stort, men OVK 
er tydelige på at skolene må melde inn ekstra behov for svømmeundervisning 
til UDE. 
 
Statusmøte kommunikasjonsplattform 
15. juni var det også statusmøte på FAU-enes tilgang til Teams og lagring av 
FAU-dokumenter. Avdeling for IKT hos UDE jobber nå med å legge inn alle 
skolene i den digitale løsningen, og arbeidet skal være ferdig i løpet av uke 37. 
 
Partnerskapsavtale med Oslo kommune 
16. juni underskrev Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU) og Oslo kommune 
en samarbeidserklæring. Bakgrunnen for prosessen frem mot erklæringen har 
vært å synliggjøre gjensidigheten og samarbeidet mellom to likeverdige parter. 
Målet er blant annet å legge til rette for et godt og langsiktig samarbeid slik at 
skole-hjemsamarbeidet i kommunen kan utvikles og lykkes. Videre fokuseres 
det på å stimulere og øke grunnskoleforeldrenes engasjement og deltakelse i 
FAU, Oslo KFU og grunnskolene i kommunen. Erklæringen legger også vekt på 
viktigheten av å skape møter mellom partene, samt å sørge for at Oslo KFU 
brukes aktivt som høringsinstans i prinsipielle saker som angår alle skolene i 
Oslo.  
 
Dialogmøte om korona 
2. september var Oslo KFU, sammen med Elevorganisasjonen, 
Foreldreutvalget for barnehagen, mobbeombudet og UDE, invitert til 
dialogmøte om korona av byråd for oppvekst og kultur. Her kan dere lese litt 
av det som ble diskutert i møtet. 

Siden sist… 

https://www.oslokfu.no/moete-om-koronasituasjonen.6407211-533564.html
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