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Hilsen fra lederen 
Live Skarvang 

FAU-dokumenter 
Lagringsmuligheter på 
skolenes plattform 

Siden sist… 
Hva har skjedd og hva 
skjer? 
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En måned av det nye året har passert, men koronapandemien har 
igjen stjålet fokus og energi. Skolene er tilbake på grønt nivå 
uavhengig av smittenivå. Også vi i Oslo KFU har blitt rammet av 
pandemien, noe som har påvirket vårt arbeid i det kommunale 
foreldresamarbeidet. Derfor er vi ekstra glade for at planen for vårens 
aktiviteter går som oppsatt, for vi planlegger både for 
skolegruppemøter og vårens happening; Foreldrekonferansen 2022.  

Om en uke er vi i gang med skoleårets tredje 
skolegruppemøte. Det arrangeres onsdag 16.02.22 fra 18:00 - 20:00 
på Zoom. Agenda og påloggingsinformasjon ligger på hjemmesiden 
vår, men det er også sendt til FAU-ledelsene på mail. Påmelding skjer 
via dette skjemaet på hjemmesiden vår. Skolegruppemøtet er åpent 
for alle FAU-medlemmer og andre engasjerte foresatte ved skolene. 

Foreldrekonferansen går av stabelen onsdag 23. mars 2022. 
Med tanke på de siste årenes krav til sosial avstand og nedstengning, 
så er Oslo KFU glade for at vi igjen kan møtes ansikt til ansikt, bygge 
nettverk og få påfyll av inspirasjon. Vi vet at felles arenaer for skole-
hjemsamarbeid kan bidra til økt engasjement, og det er ingen tvil om 
at foreldresamarbeidet trenger frivillige foresatte. Les mer om 
FK2022 på neste side, men hold av datoen!  

Vi benytter anledningen til å minne om fristen for å søke om 
heder og ære gjennom FAU-prisen. På siste side kan du lese om hva 
dette innebærer og hvilke kriterier som ligger til grunn for prisen. 
Kanskje nettopp ditt FAU bør søke i år? Vi håper på å høre fra dere. 
 

Beste hilsen Live Skarvang, 
leder Oslo KFU 

Infobrev - februar 2021 

Oslo Kommunale 
Foreldreutvalg 

Innhold 
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17. mai og  
Årsmøtet 
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Onsdag 23. mars arrangeres årets happening i Oslo KFU, nemlig Foreldrekonferansen 2022. 
Konferansen skal bidra til inspirasjon og motivasjon for alle engasjerte rundt elvene; foresatte i 
det frivillige skole-hjemsamarbeidet, skoleledere og andre voksne som bidrar i elevenes 
skolehverdag. I Oslo KFU følger vi vår røde tråd, når vi synliggjør muligheter i lagarbeidet, til 
det beste for elevene. 
 
”En skole for alle”- konferansen vil bli organisert med cafébord. Organiseringen gir deltakerne 
mulighet til nettverksbygging og erfaringsutveksling samtidig som de får innsikt i og inspirasjon 
gjennom tilgjengelig kunnskap innen skole-hjemsamarbeid.  

Konferansen har tre bolker; ”Unge, lovende”, ”Laget rundt eleven” og ”Alle barn er unike”. 
Dermed vil det blant annet bli stilt spørsmål om hva en skole for alle er og hvordan det kan 
samarbeides med dette som utgangspunkt. Videre vil deltakerne få innblikk i hva som er elevenes 
toleransevindu og hvordan dette påvirker muligheten for læring og sosialisering. Det vil også bli 
satt fokus på viktigheten av å samarbeide med foresatte og nærmiljøet om oppveksten av elevene. 
I tillegg vil det bli snakket om hvordan den enkelte elev kan vernes og løftes i skolehverdagen. 
Mellom innleggene er det lagt opp til gruppediskusjoner rundt bordene.  

Cafébordløsningen gir plass til totalt 150 deltakere og det er førstemann til mølla når det 
gjelder påmelding. Det kan gjøres allerede i dag, slik at du får med deg de interessante innleggene 
fra ulike foredragsholdere som senere vil bli presentert via hjemmesiden vår. Allerede nå kan det 
avsløres at vi vil få høre fra ”kjernen”; elevene selv og foresatte. En skoleleder vil ta for seg noen 
av ”lagene rundt eleven”, mens byrådskontoret og utdanningsetaten vil snakke om ”helheten i 
lagarbeidet”. 
 
Registrering starter 16:30 og det vil bli servert suppe i forkant av konferansen. Vi anbefaler også å 
benytte muligheten til å møte mange av våre samarbeidspartnere før selve programmet starter 
og i pausen. 
 
Endelig program vil bli lagt ut på vår hjemmeside og Facebook. Søk opp ”Oslo KFU” og lik siden, 
for da vil du få oppdateringer fra oss. Programmet vil også bli sendt ut på mail til alle FAU-ene og 
skolelederne i Oslo.  
  
Møteinfo 
Sted: Utdanningsetaten, Grensesvingen 6, 2. etasje. 
Dato: 23.03.22  
Tid: 17:30 – 20:30 
Registrering og suppe fra 16:30. 
 

Påmelding, via hjemmesiden vår, innen 16.03.22. 
 

Velkommen! 
 

 

DIALOG	OG	
SAMARBEID 

Foreldrekonferansen 2022: 
 

En skole for alle 
- vi synliggjør muligheter 

 



Dialogmøte med utdanningsdirektøren 
5. november, 10. desember og 21. januar hadde styret dialogmøter med 
utdanningsdirektøren og andre i UDE.  

I november ble orientert om midler til post-coronatiltak samt vold og 
trusler i skolen. Oslo KFU stilte spørsmål til appen ’Skolemelding’, siden den 
ikke fungerer for mange foreldre; Hvordan når skolene foreldrene når appen 
ikke virker? Hvordan skal skolene informere frem til appen igjen virker? 
Hvordan forventer UDE at foreldre skal melde inn feil, når de ikke vet at appen 
ikke fungerer hos dem? UDE skal sende ut en melding til alle skolene om 
Skolemelding.  

I desember ble det orientert om koronastausen i skolene, mens det ble 
etterspurt evaluering av læringsbrett i skolen. I tillegg er det fortsatt skoler 
som opplever ’rot’ rundt utdeling av klasselister. UDE er klar på at skolene er 
pålagt å dele ut listene, mens Oslo KFU ønsker at det utarbeides fast rutine for 
utdeling av klasselister ved skolestart. Tidligere innspill om manglende SMU 
ble også diskutert.  

I januar var også koronastaus sentralt, men i tillegg ble det drøftet 
hvordan elevmedvirkning har blitt ivaretatt under pandemien; mange elever 
er frustrerte over å ikke være involverte ved vurdering av smitterverntiltak. 
Det var også orientering om oppfølging av problemene med appen 
’Skolemelding’  
 

Refleksjonsmøte med Seksjon for læringsmiljø (SFL) 
24. november var representanter fra Oslo KFU i møte med SFL. Fikk 
informasjon om seksjonens funksjon, oppbygging og ansvar. Oslo KFU stilte 
spørsmål hva ’traumeorientert opplæring’ innebærer i hverdagen for ansatte, 
elever og foresatte, tanker om barn og unge som bruker vold i skolen, 
klasseledelse vs behovet for flere voksne og hva som kan skjule seg bak antall 
9A-saker i osloskolen. Det understrekes at det er viktig at UDE og skolene 
sørger for god kommunikasjon ut til foresatte om alt det viktige arbeidet som 
gjøres i og rundt elevene. 
 

Skolegruppemøte i november 2021 
Et fysisk møte på Helsfyr med mange FAU-er fra hele byen. Saker på agendaen 
var Teamsløsningen for FAU-ene, UDEs bakgrunn for ny organisering av 
skolegrupper, en skoleleders perspektiv på hvordan foreldresamarbeid kan 
’selges inn’ til foresatte og gruppediskusjoner. Referat fra møtet finnes nederst 
på denne siden. 
 

Dialogmøte med byråd for kunnskap og oppvekst (OVK) 
16. desember hadde Oslo KFU første møte med skolebyråden Sunniva Holmås 
Eidsvoll. Gjensidige forventninger til skole-hjemsamarbeidet ble avklart. I 
tillegg ble det diskutert hva som kan gjøres siden mange skoler mangler det 
lovpålagte organet SMU (skolemiljøutvalget). Det ble også snakket om 
utfordringene og kaoset som oppstod rett før juleferien vedrørende 
bemanningssituasjonen i skolen og barnehagene grunnet koronatiltakene.  
 

Møter om koronasituasjonen 
I slutten av januar deltok Oslo KFU på webinar om skolenes handlingsrom for 
å redusere fysisk tilbud på skolen. Til tross for grønt nivå i skolen, var det daglig 
økning i smittetallene for covid-19-smitte. Skolene skal og må drive forsvarlig. 
 

Siden sist… 



	

17. mai 
Mange av byens FAU-er er godt i gang med planlegging av nasjonaldagen. Først og fremst er 
dette barnas dag, men arrangementet er kanskje den største inntektskilden for FAU-ene. Det er 
allerede satt ned komitéer og arbeidsgrupper. I samme åndedrag lempes det, fra nasjonalt hold, 
på tiltakene mot koronasmitte, til tross for at smittetallene øker for hver uke.  

Hvordan vil årets 17. maifeiring bli? Det er noe mange barn og foresatte lurer på. Vi i Oslo 
KFU vet heller ikke, men derimot vet vi hvor mye en arbeidsgruppe jobbet i fjor med å legge til 
rette for aktiviteter som kunne gjennomføres på nasjonaldagen i 2021. Følg lenken 17. mai i Oslo 
2021 og klikk på ”Prosjekter”, så finner dere kanskje tips til noe som kan gjøres i år også, 
koronarestriksjoner eller ei. 17. maidokumentet finnes i formatene .docx og .pdf. Lykke til! 

Oslo KFU avholder årsmøte tirsdag 5. april 2022 klokka 18:00 - 19:30. 
Hold av datoen! Vi fremmer foreldrestemmen, derfor er det viktig FAU 
også engasjerer seg i årsmøtet. 
 
Innkalling vil bli sendt på mail til alle FAU-ledelser i Osloskolen. Alle 
papirer vil bli offentliggjort på hjemmesiden senest én uke før møtet. 
Styret har informert via mail og hjemmesiden om nødvendige frister. 
	
	
	
	
	
	
	

					

FAU-prisen 

Søknadsfrist 
27. februar 2022 

 

Oslo KFU vil i år, som tidligere år, synliggjøre innsatsen til et aktivt FAU. 
Vi vet det har vært og er krevende å drive FAU-arbeid grunnet korona, 
men vi vet også at mange FAU-er prøver å stå på til tross for situasjonen. 
 
Oslo KFU vil dele ut en pris for innovativt, kreativt og omfangsrikt arbeid 
mellom FAU og skolen. En jury, bestående av fem medlemmer, vil 
vurdere innkomne forslag eller selv gi innspill til FAU-er som bør være 
kandidater. Kriterier for FAU-prisen ligger på oslokfu.no. Vinneren vil bli 
offentliggjort 23. mars på Foreldrekonferansen 2022. 
 

Årsmøte 
	

	


