
 
Oslo kommunale foreldreutvalg 
 
Referat fra skolegruppemøte, tirsdag 27.09.22, kl 18:30 – 20:00, på Teams 
 
 
Sak 1: Velkommen 
ved Live Kristiane Skarvang, leder Oslo KFU. 
 
Orienteringer om: 
- Dialogmøte med UDE hvor det ble tatt opp flere punkter, blant annet oppfølging av 

laget rundt eleven, klasselister og skolemeldingsappen 
- Deltakelse på møte med tema ”Handlingsplan mot vold og trusler i skolen”. To 

styremedlemmer fra Oslo KFU deltok, og disse utarbeider også høringssvar. 
- Teamsløsningen for FAU: kort om endring av pålogging og at det sendes ut 

informasjon når det er klart. Ingen spørsmål om bruk eller innspill kom.  
- Filmer om mobbing: Kort informert om Oslo KFUs deltagelse i forarbeidet med 

foreldrestemmen. 
 

Sak 2: Hvordan inkludere alle og bidra til et godt skolemiljø?  
Innlegg ved Grete-Lillian Moen, spesialist i barn og unges psykiske helse. 
 
Hvordan se barna med «andre briller»? 
Snakket om viktigheten av å se barna. At små ting som smil, et hei, et klapp på skuldra kan 
være en stor forskjell for et barn som ikke har det godt. Selv om barnet ikke klarer ta i mot 
eller reagere slik som forventet så gjør små ting en stor forskjell. 
 
At vi må tørre å se utover utagerende oppførsel. Tørre å inkludere alle barna. Vi voksne har 
så mange muligheter til å gjøre små og viktige ting for andre. 
Hun kom med egne eksempler på hvor viktige enkelte voksne var for henne pga små viktige 
ting, og fra sin jobb med barn. 
 
 
Sak 3: Hva er egentlig kjernen til FAU og FAU-arbeid? 
ved frivillige i Oslo KFU. 
  
Foreldre/foresattesamarbeid, inkludering og hvordan jobbe for et godt elevmiljø. Ikke bare 
ha fokus på enkeltarrangementer, vi er en del av laget rundt eleven. 
Eksempler som å dele ut pepperkaker. Finne arenaer og oppgaver alle kan delta på, uansett 
ressurs og tid. 
Viktig at FAU skal drive med andre ting enn å samle inn penger og bake kaker. 
 



Sak 4: Gruppediskusjoner 
• Diskusjoner, innspill og tanker rundt punkt 2 og 3. 
• Er det noen temaer som kan/bør løftes opp på kommende skolegruppemøter? 
• Oppsummering av gruppearbeid i fellesskap. 
 
Innmeldte notater fra gruppene: 
Hva skal FAU arbeide med 
Enighet om at FAU ikke trenger å være valgkomite. 
Flere som opplever at FAU først og fremst skal samle inn penger, arrangere etc. 
 
Viktig: Være medspillere med skolen og skoleledelsen. 
Tema: trafikksikkerhet, inneklima, skolegård, ta initiativ til rutiner/tradisjoner for sosiale 
sammenkomster, men delegere ansvaret. FAU er en kritisk røst inn mot skolen, på vegne av 
ungdommene. FAU svarer på høringer. 
 
Kontakt med elevrådet er viktig – hva er de opptatt av? Viktig å støtte opp om hverandres 
saker. 
 
Lavterskel-arrangementer for et godt miljø: Ha små arrangementer og være synlig. Eks: 
dukke opp på morgenen i desember og dele ut pepperkaker og smil 
 
Økt samarbeid med klassene: Sagene skole har møte med FAU og alle klassekontaktene/en 
annen klasserepresentant en kveld i måneden. De delegerer og har undergrupper for politisk 
arbeid, arrangementer, saker om miljø etc. 
Tilbakemeldinger til lærerne fra klasser, meldinger om farlig skolevei, miljø. 
 
 
Eventuelt 
Ønske til tema for gruppemøte: Hvordan er gangen i en klagesak på spesialundervisning/ 
enkeltvedtak osv. 
Svar: Dette er et interessant innspill, men foresattegruppen er muligens ikke stedet for dette. 
Dersom det er interesse for dette på en skole, kan FAU-leder snakke med rektor og finne en 
måte å gjennomføre dette ved skolen. Se for øvrig generelle saksbehandlingsregler for 
enkeltvedtak hos Utdanningsdirektoratet (Udir).  
 
 
Kommende møter for Oslo KFU 
19. oktober – videre møte om helhetlig gjennomgang av spesialundervisningen i Osloskolen. 
24. oktober – dialogmøte med skolebyråd for oppvekst og kunnskap (OVK). Styret stiller. 
1. november – styre- og utvalgsmøte i Oslo KFU. 
14. november – dialogmøte med Utdanningsdirektøren (UDE). Styret stiller. 
 
Kommende aktiviteter i regi av Oslo KFU 
3. november – kurs i FAU-arbeid. Alle FAU-er er invitert. Se www.oslokfu.no. 
23. november – skolegruppemøte. Alle FAU-er er invitert. Se www.oslokfu.no. 
 


