
 

 
Oslo kommunale foreldreutvalg 
 

Skolegruppemøte 
- referat 

 
 

Torsdag 16.02.23 kl 18:00 – 20:00, Teams 
 

Sak 1: Velkommen 
ved Live Skarvang og Kjersti Austdal, leder og nestleder Oslo KFU. 
 

Orienteringer 
• FAU-prisen 2023: frist for å søke 28.02.23. 

• Foreldrekonferansen 2023: arrangeres onsdag 15.03.23. Alle i FAU og foresatte ved 
skolen kan delta. Mer info på nettsiden. 

 
 

Sak 2: Info fra valgkomitéen   
ved Lene Karin, medlem av valgkomitéen til Oslo KFU.  
 
Kort informasjon om hva Oslo KFU trenger bidrag til fra engasjerte foresatte.  Også 
informasjon om valgkomiteens mandat og at deres oppgave er å finne riktige kandidater til 
de vervene som er på valg ved årsmøtet. Hvis noen ønsker kontakt med valgkomitéen, så 
kan de sende mail til postmottak@oslokfu.no og så vil kontakt bli opprettet. 
 
 

Sak 3: Retningslinjer vs. praksis om gratisprinsippet 
 
Punktene under er kommentarer og innspill gitt under skolegruppemøtet: 
Skolene har fått retningslinjer fra Utdanningsetaten (UDE), se eget vedlegg. Det ble 
presentert av representanter fra UDE. Det kom opp særlig dette med gråsoner hvor 
aktiviteten er foreldre drevet utenfor skoletiden.  
 
Skolene har lov til å ta imot gaver fra foresatte. Det er veldig viktig at dette er helt anonymt. 
Både beløp og hvem som gir. Dette kan være vanskelig å gjennomføre.  
 
Innspill fra ungdomsskoler og skoleturer på ungdomstrinnet (10.trinn) 

• Permisjonsreglene gjør det vanskelig å gjennomføre som før. Må reise i ferier/helger som 
er dyrere. 

• Privattur – permisjon i henhold til Oslostandarden. Alle permisjonssøknadene skal 
håndteres individuelt – kan ikke gi kollektiv permisjon. Dette er en gråsone. 

• Skoletur – en skoletur (i skolens regi) skal knyttes til opplæring, og da gjelder alt i 
opplæringsloven, lærer må være med, forsikring og lønn av lærere mm.  

•  

https://oslokfu.custompublish.com/velkommen-til-aarets-inspirasjonskveld-fk2023.6586207-533564.html
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• Hva om FAU tar dugnadsarbeidet og søker om midler? Da kan elevene søke om 
permisjon. Forsvarlighetsvurdering av hver elev, så kommer osloregler for permisjon, i og 
med at elevene skal kunne utebli fra undervisningen. Permisjonsreglementet følger 
Oslostandard – unntak for turer for faglig turer? Avgjørende om det er i skolens regi eller 
foreldrenes regi. Svar fra UDE er at her kan det hende at skolen vil vurdere at noen 
elever ikke får permisjon med tanke på fravær/eller på faglig bakgrunn. Og vil ikke alle ha 
lik mulighet til å delta uavhengig av økonomi. 

• Regler for leirskole som skjer i skolens regi: Står i opplæringsloven, det skal alle ha. 

• Ivareta gratisprinsippet – Skiller ikke på ferier og skoleturer med faglig innhold med 
klassen. Lærerike turer – må også være innenfor skolens regi. Turer som koster for mye 
for skolene har ført til mer foreldredrevet og dugnad. 

• Dugnad – hva med samarbeid med kommunen. Er det mulig å få til en avtale hvor 
barna/elevene kan gjøre bærekraftig/nyttig arbeid/oppgaver for midler til tur? Kan være 
læring det også. Ikke bare salg av doruller mm. 

• Dugnad og involvering skaper også press for mange. Alle skal kunne føle seg inkludert 
uansett. 

• Hva med flere aktivitetsdager – skidager, skøyter ta med dager på skolen. Viktig å ikke 
drepe engasjementet som foreldre/barn har for ulike arrangementer. 

• Hva tenker andre FAU-er om aktiviteter og kostnader til dette? 
- Informasjon om hvor det finnes utstyr for utlån.  
- Skolefrukt og melk? Forskjellsbehandling for elevene som ikke har råd til dette? Kan 

UDE se på dette også? Det sitter barn i klasserom som ikke har råd til frukt eller melk 
som andre barn. 

 

• Leirskole på barnetrinnet, kanskje burde det deles opp slik at det blir noen dager også på 
ungdomstrinnet? Kan bli vanskelig da det i opplæringsloven er tre netter som turen skal 
vare. 

• Møtetplasser – en skole ga penger til alle trinn/klasser slik at det ble klassetreff. Stort 
oppmøte. Gratisprinsippet etterfulgt. 

• Hvor skal FAU få inntektene sine fra? Dette har blitt diskutert på tidligere 
skolegruppemøte i Oslo KFU i 2022. 

• Hvordan engasjere både elever og skoleleder når det blir fokus på gratisprinsippet. På 
videregående så kom det mange gode forslag – skape samhold og gode klassemiljø. En 
skole har fått tilskudd til å starte en klubb og gamingkveld for ungdommer. Har mange 
ideer – hvordan er det med å selge kaker mm? Etter skoletid kan FAU ta seg betalt. 

• Privat tur – dra i ferier – er veldig kostbart. Da kan det koste hva det vil. 

• Skole og foreldre må gå i dialog om å ikke arrangere dyre aktiviteter på fritiden. Gråsone 
er jo klassene. I skoletiden skal det være gratis uansett. 

 
Tilskuddsordningen hos Udir om støtte til skoleturer for ungdom:  
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-

andre/tilskudd-til-skoleturer-i-forbindelse-med-handlingsplan-mot-antisemittisme/ 
Det gis tilskudd til turer for ungdom som planlegger å besøke konsentrasjonsleirer og 

minnesteder fra andre verdenskrig.  

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-andre/tilskudd-til-skoleturer-i-forbindelse-med-handlingsplan-mot-antisemittisme/
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-andre/tilskudd-til-skoleturer-i-forbindelse-med-handlingsplan-mot-antisemittisme/


 

 
 
 
Viktige spørsmålet mtp gratisprinsippet 
Hva er lov, hva er ikke lov? 
Ta seg betalt eller ikke? 
Hva er gråsonen og hva er ikke greit? 
Hvordan tenke inkludering? 
Hvordan finne felles prinsipper slik at det blir mest mulig likt? 
Hvordan søke etter penger – ha grunnlag i foreldrene til å drive dette fram? 
FAU-ene ønsker at UDEs representanter tar dette opp videre i etaten. 
 
UDE var tydelig på at det er gråsoner som er vanskelig å «lage» regler/retningslinjer for da 
dette gjelder foresatt arrangementer utenfor skoletiden. UDE presiserte at alle 
arrangementer i skoletiden skal være gratis, men at det er mange gråsoner rundt 
arrangementer type tilskuddsordningen hos Udir f.eks. 
 

• Frivillige stiftelser som søker etter midler til aktiviteter for barna. Disse kan bidra med 
gaver til skolen. Mange søker på flere ulike stipender og støtteordninger. Utfordringer 
med å få nok engasjerte foreldre til å drive dette. 

• Bli kjent med ordringene og ta de i bruk. Igjen avhengig av ildsjeler. For utjevne 
forskjeller må fler strukturelle endringer. Kan kommunen se på hvordan dette kan bli 
bedre kjent – hjelp på hvordan f.eks lage søknader. 

• En skole melder om at DS beslutter om det skal reises på tur og godkjenner budsjett til 
turen. Ulike turer. Alt arbeidet blir lagt på foreldrene – dugnadsarbeid. Arrangeres i  
skoletiden med lærere. Hva med alt dette dugnadsarbeidet på alle foreldrene som 
finansierer turen selv om det er i skoletiden med lærere? Ulik hvordan dette kan 
gjennomføres av foresatte. UDEs representanter påpeker at dette er ikke lov – hvis DS 
bestemmer at skolen skal på tur kan, de ikke pålegge foreldrene dugnad og da må de ta 
regningen selv. FAU må ta dette opp med skolen – så sende det videre til 
Utdanningsetaten. Praksisen er ikke lov, må stilles spørsmål om slike turer kan 
arrangeres på høyere nivå. 

 
Utdanningsetaten (UDE) takker for innsyn i ulik praksis i skolene. De har fått mange gode 
innspill gjennom diskusjonen. Tar det videre til UDE, for det er tydelig at forhold rundt 
gratisprinsippet må klargjøres mer. 
 
 
Se også artikkel under; denne drøfter foreldredeltakelse og har noen viktige poenger: 
https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2023/02/02/rekk-opp-handa-pa-foreldremotet/ 
 
Tanker å ta med seg videre: 

• Alle aktiviteter i skolens og FAUs regi skal være gratis. Dette må inkludere klasseturer, 
leirskoler, skolefrokoster og alt utstyr man trenger til aktiviteter i skolens regi. Dette vil 
sikre at alle barn og unge har tilgang på gratis fritidsaktiviteter og møteplasser, 
uavhengig av familiens økonomiske situasjon. 
 

https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2023/02/02/rekk-opp-handa-pa-foreldremotet/


 

 
 

• Å ikke delta på organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende skaper 
utenforskap og påvirker hvordan barn og unge ser på seg selv og egen fremtid. 

• Enslige forsørgere og familier med svak yrkestilknytning er mest sårbare for vedvarende 
lavinntekt. Svak familieøkonomi kan ha en negativ innvirkning på barns psykiske helse på 
flere måter. Undersøkelser viser at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har større 
risiko for skolefrafall, kriminalitet samt fysisk og psykisk uhelse i et livsløpsperspektiv. 
Barn i familier med svak økonomi deltar sjeldnere på aktiviteter enn andre barn, har 
færre materielle goder og større risiko for helseproblemer enn andre barn. 
Trangboddhet og boforhold som er utilfredsstillende, påvirker også barnas hverdag og 
framtidsutsikter. Vi vet også at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i 
lavinntektsstatistikken. 

 
 

Kommende møter for Oslo KFU 
02.03.23 – dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap (OVK).  
07.03.23 – styre- og utvalgsmøte. 
08.03.23 – jurymøte FAU-prisen 2023. 
20.03.23 – dialogmøte med utdanningsdirektøren (UDE). 
11.04.23 – utvalgsmøte i forkant av årsmøte. 
 

Kommende aktiviteter og frister i regi av Oslo KFU 
15.03.23 – Foreldrekonferansen 2023. Alle FAU-er og foresatte er invitert. 
11.04.23 – årsmøte Oslo KFU på Teams. Alle FAU-ledelser er invitert. Dersom ledere ikke kan 
stille, kan FAU-medlem stille med fullmakt. Påmelding via denne lenken. 
 

https://oslokfu.custompublish.com/aarsmoete-teams.6562567-537879.html
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