
 
Oslo kommunale foreldreutvalg 
 
Referat fra skolegruppemøte, onsdag 23.11.22, kl 18:00 – 20:00 
 
 
Sak 1: Velkommen 
ved Live Kristiane Skarvang, leder Oslo KFU. 
 
Orienteringer om: 
- Informerte om nyhetsbrevet som gis ut fem ganger pr år. Ønsker man dette, så signer for 

nyhetsbrev eller finn på oslokfu.no. 
- Oslo KFU ønsker søknader til FAU-prisen. Viser til retningslinjer på hjemmesiden. Søknadsfrist 

28.02.2023 
- Foreldrekonferansen 2023. Oppfordret alle som ønsker å bidra til denne om å melde seg til vår 

epost. Oslo KFU ønsker flere engasjerte foresatte velkommen i planleggingen og 
gjennomføringen. Dato for FK2023 15.03.2023 

- Neste skolegruppemøte vil være 16.02.2023. 
- Kort presentasjon av FUG ved Jørgen Kåsa. Hva de jobber med og med fokus på skole-hjem 

samarbeid, rådgivning til FAU og skoler, skriver høringsnotater. Se hjemmesiden fug.no 
- Informasjon om Teams. Det kommer epost fra Oslo KFU med informasjon om ny pålogging når 

det er klart. Oppfordret til å sende inn erfaringer fra bruk av Teams/Officeløsningen slik at Oslo 
KFU kan ta dette videre med Utdanningsetaten (UDE). Flere opplever dokumentdeling som 
utfordrende, samt dette med å få logget på riktig konto/bytte fra jobbkonto. 
 

 
Sak 2: Ung i Osloskolen  
Innlegg ved Michael Cruize, koordinator i SaLTo (Sammen for et tryggere Oslo). 
 
Presentasjonen er lagt ut på nettsiden vår, under 2022 – NOVEMBER. 
 
Cruize snakket om hva som rører seg blant unge, trender. Økt salg, ran og vold. Barna er 
yngre helt ned til 6 trinn. Forebygging, oppfølging og læring. 
Hvordan identifisere utsatte barn og unge? 
- Utenforskap 
- De finner vennskap i kriminelt miljø 
- Får beskyttelse 
- Identitet 

Snakket om hvordan utsatte barn/unge fanges inn i nettverk. For eksempel får de tilgang til 
narkotika/cannabis, så blir de fanget inn i nettverket og det er vanskelig å komme seg ut. 
 
Kontaktinfo til SaLTo-koordinator i Oslo finnes på nettsiden til Oslo kommune. 
 
 



Sak 3: Innlegg fra valgkomitéen til Oslo KFU  
 
Kort presentasjon av medlemmene og hvordan de jobber mot neste årsmøte for å finne kandidater 
til styret. Kartlegger aktuelle kandidater til de vervene som er på valg, finne ut om sittende 
person(er) vil ta gjenvalg og evt. finne nye kandidater. Jobber også med å finne engasjerte foresatte 
som ønsker å bidra til skolegruppemøtene og i utvalget. 
 
 
Sak 4: Gruppediskusjoner og erfaringsutveksling 
 
Gruppene stilte spørsmål knyttet til innlegget fra SaLTo-koorinator, samt diskuterte hva foresatte kan 
bidra med/utfordringer knyttet til forebygging av rus og kriminalitet: 
• Skape treff med barn og foreldre! Blir lettere å ta opp eventuelle problemer og terskel blir 

lavere. 
Vanskelig å få foreldre engasjert. Få foreldre er engasjert! Dette er for tiden svært vanskelig. 

• Hvordan vite hva som er de største utfordringene på skolen? Hva bør man ta tak i? 
• Finne tiltak ut fra skolens side/hva som er behov+? 
• Behov for tydelige retningslinjer med tanke på konsekvens ved misbruk. Konsekvenser for 

barn/voksne. 
• Hatkriminalitet er også mobbing? Hvordan ta tak i dette? Vanskelig og uoversiktlig. 

Vanskelig å få oversikt over plattformene dette deles på. Behov for opplysningskampanjer for 
foreldrene.  

• Få foreldre til å gå Natteravn. Viktig med god organisering, positivt innslag i gatene. 
• Temakveld med politiet og ruskontrollen. Flott med info vedr Salto-kontakt. Alternativt 

foredragsholder/foredrag av tidligere rusmisbruker/alkoholiker til lokal skole. 
• Språkbruk, vet ikke hva de skal gjøre. Lærerne skrev ned alle ordene: "Dette sier barna deres". 

Slitne av språket. 
• Barn og unge lager egne grupper Snapchat. 
• Sender meldinger i timen, tok kontakt med de andre foreldrene + lærerne. 
• Mobilfri skole: safe hvor de legges inn. 
• Foreldrekontroll på, der hvor det er mulig. 
• MOT - show courage. 
• Ambassadører 10.trinn - de unge selv er forbilder. 
• Foreldre får andres barn hjem til seg. 
• Hvordan få foreldre til å bli engasjerte. Inviter foreldre, temakveld, foreldreveiledere. 
 
 
Kommende møter for Oslo KFU 
28. november – dialogmøte med skolebyråd for oppvekst og kunnskap (OVK). Styret stiller. 
29. november – inkluderende russefeiring/skoleavslutning. 
1. desember – skolebesøk, FAU-prisvinner 2021.  
19. desember – dialogmøte med Utdanningsdirektøren (UDE). Styret stiller. 
 
Kommende aktiviteter og frister i regi av Oslo KFU 
16. februar 2023 – skolegruppemøte. Alle FAU-er er invitert. Påmelding via denne lenken. 
28. februar 2023 – søknadsfrist for FAU-prisen 2023. 
15. mars 2023 – Foreldrekonferansen 2023. Påmelding via denne lenken. 
11. april 2023 – Årsmøte 2023 via Teams. First for saker er 11. februar 2023 kl 18:00. 
 


