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2018 var et aktivt år for Oslo KFU; dialogmøter med både 
utdanningsdirektøren og skolebyråden, invitasjoner til å fremme 
foreldrestemmen på varierte arenaer, møtevirksomhet med alle 
FAUene i Oslo og arrangør av Foreldrekonferanse samt kurs om FAU-
arbeid. Ingenting tyder på at tempoet slakkes av i 2019! Det er godt å 
vite at det er så mange frivillige og rause foreldre og foresatte som 
bidrar til ‘laget rundt barnet’ – at byens barn og ungdommer kan få 
en bedre skolehverdag ved at vi voksne bryr oss og fremmer deres 
behov gjennom foreldrestemmen.  
 

I februar inviterer vi igjen alle FAU-ledere og FAU-medlemmer til å 
møtes på vår felles foreldrearena; skolegruppemøtet. Hvor og når 
dette skjer for din skole samt hvilken agenda som foreligger, finner 
dere på hjemmesiden vår, www.oslokfu.no. Sjekk kalenderen til 
høyre på siden eller klikk på bokstaven som symboliserer din 
skolegruppe og – voila! Nå har du informasjonen du trenger. 
 

20. mars vil vi arrangere Foreldrekonferansen 2019. Vi vet at 
samspillet mellom hjem og skole er viktig for sosial og faglig utvikling 
hos våre barn. Bruk av skolen som arena endres, noe som gjør at de 
tradisjonelle skillene mellom skole og hjem viskes ut. Vil du vite mer 
om hvordan ‘laget rundt eleven’ – altså vi foreldre og foresatte, skolen 
og nærmiljøet kan bidra for i å ivareta våre barn? Bli med på FK2019! 
 

Beste hilsen Vickey Bonafede, 
leder Oslo KFU 

http://www.oslokfu.no/
http://oslokfu.no/stormote/


Årets tema: 
‘Laget  
rundt  

eleven’ 

Foreldrekonferansen 2019 
- en konferanse i regi av Oslo Kommunale Foreldreutvalg 

 
Onsdag 20. mars 2019 inviterer Oslo KFU til en konferanse hvor fokuset ligger på ‘lagene’ rundt 
eleven – de som jevnt og trutt jobber for elevenes beste. Det handler blant annet om foreldrenes 
og foresattes rolle i å bygge, forebygge og reparere i og på tvers av miljøene hvor barna og 
ungdommene befinner seg. Oslo KFU ønsker å øke bevisstheten omkring mulighetene for 
inkludering og deltakelse for elevene i hele skolehverdagen. Vi ønsker også å gi innsikt i 
tilgjengelig kunnskap og eventuelt synliggjøre behov for ny kunnskap.  
 

Målgruppen for konferansen er ‘laget rundt eleven’ – foreldre og foresatte, skoleledere samt 
andre som jobber i skole- og sosialtjenesten.  
 
Nytt av året er at konferansens organisering. Det vil veksle mellom innlegg fra foredragsholderne 
og gruppediskusjoner rundt ‘cafébord’ med forhåndsbestemt bordplassering. Barne- og 
ungdomsskoledeltakere vil sitte adskilt. Med andre ord; det blir førstemann til mølla når det 
gjelder påmelding. Det kan du gjør allerede i dag, slik at du får med deg de interessante innleggene 
fra ulike foredragsholdere. Disse vil bli presentert senere via hjemmesiden vår. 
 
Det vil bli servert noe enkelt å spise i forkant av konferansen. Underveis er det tilgang på kaffe, te, 
mineralvann og noe søtt å bite i. Det vil også være mulig å møte mange av våre 
samarbeidspartnere før selve programmet starter og i pausen. 
 

Endelig program vil bli lagt ut på http://oslokfu.no/stormote/ og www.facebook.com/OsloKFU/. 
Dette vil også bli sendt ut på mail til alle FAU-ene og skolelederne i Oslo.  
  
Møteinfo 
Sted: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 – 2. etasje. 
Dato: 20.03.19  
Tid: 17:30 – 20:30 
Registrering og suppe fra 16:30. 
 

Påmelding med navn og skole til postmottak@oslokfu.no innen 11.03.19. 
 

Velkommen! 

 

 

 

DIALOG OG 
SAMARBEID 

LÆRING OG 
MESTRING 

http://www.facebook.com/OsloKFU/
mailto:postmottak@oslokfu.no


 
 
Skolegruppemøtene i november 2018 
Etter ønske fra mange FAUer, ble også skolelederne invitert med til årets 
siste skolegruppemøter. Dette ga rom for gode dialoger samt at flere 
skoler opplevde arenaen som styrkende for eget skole-hjemsamarbeid. 
Områdedirektørene deltok også, og deres innlegg var et resultat av 
dialogmøtene styret i Oslo KFU har med Utdanningsetaten. På 
hjemmesiden vår ligger referatene og presentasjonene fra hvert av 
skolegruppemøtene: 
A og B: http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/ 
C og D: http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-c/ 
E og F: http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-e/ 
 
 

Dialogmøte med utdanningsdirektøren 
I desember 2018 takket styret i Oslo KFU av samarbeidet med tidligere 
utdanningsdirektør, Astrid Søgnen. De fikk også gjennomført et møte 
den nye og midlertidige direktøren i Utdanningsetaten, Kari Andreassen. 
Dialogmøtet favnet blant annet om utfordringer rundt ansvar ved bruk 
av skolens lokaler etter skoletid, samt organisering av de 14 
ungdsomsskolenes FAUer tilhørende U22. U22 er et prosjekt som skal 
bidra til økt motivasjon og bedre læring for elevene, samt økt kunnskap 
om metoder og organiseringen av opplæringen på ungdomstrinnet. 
Nettvett var igjen et tema, da vi oppfatter ulikheter knyttet til skolens 
bruk av teknologi til læringsstøtte - både kunnskap hos skoleansatte 
samt skolens tilgjengelige utstyr. Oslo KFU følger alle sakene videre. 
 
 

Dialogmøte med byråd for kunnskap og oppvekst 
I slutten av november 2018 hadde styret i Oslo KFU møte med Inga 
Marte Thorkildsen, vår skolebyråd. Dialogen denne gangen bestod av 
tanker rundt egenskaper en ny utdanningsdirektør bør inneha, endring 
av dagens DS-opplæring, utfordringer ved U22-prosjektet, behov for 
innspill på dagens ressursfordelingsmodell og innspill til tildelingsbrevet 
om skolemiljøutvalg (SMU). Et slikt brev medfører at UDE forpliktes til å 
rapportere til byråden om status og fremgang i skolens SMU.  
 
 

Foreldremøter 
Denne tiden av året er det mange skoler som gjennomfører 
foreldremøter. Vi vil oppmuntre til at FAU-representantene tar et 
initiativ overfor lærerne til å planlegge innhold og rammer for 
foreldremøtene. På denne måten bidrar foreldrene til å sikre en mer 
reell medvirkning i skolen. Vi vil alle det beste for våre barn - bruk 
foreldrestemmen din som klassekontakt og FAU-representant! 
 
 
 

Siden sist… 

http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-c/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-e/
https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/kari-andreassen-engasjert-som-utdanningsdirektor/
https://skullerud.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/u22/
http://oslokfu.no/skolemiljoutvalget-smu/


 

   

Oslo KFU avholder årsmøte torsdag 4. april 2019 klokka 19:00 i 
Auditoriet på Voksenopplæringen (Helsfyr), Svovelstikka 1, 
Oslo.  
 

Innkalling sendes senere på mail til alle FAUer og skoleledere i 
Osloskolen. Styret vil også informere via facebooksiden og 
hjemmesiden.  

 

FAU-prisen 2019 

En dråpe er nok  
til å skape ringer i vann… 

Oslo KFU vil i år, som i fjor, synliggjøre innsatsen til et 
aktivt FAU. Det gjør vi ved å dele ut en pris, bestående av 
et diplom og et pengebeløp. Oslo KFU mener det er 
berettiget å dele ut en pris for innovativt, kreativt og 
omfangsrikt arbeid mellom FAU og skolen. Også 
foreldreråd ved videregående skoler kan tildeles prisen. 
 
En jury vil vurdere innkomne forslag eller selv gi innspill 
til FAU-er som bør være kandidater. Juryen består av fem 
medlemmer. Disse vil velge en vinner, vurdert ut fra 
kriterier som ligger på hjemmesiden til Oslo KFU. 
Vinneren vil bli offentliggjort på Foreldrekonferansen 
2019. 
 
Søknadsfristen er 20. februar 2019. 
 
 
 
 

Årsmøte 2019 

Styret til Oslo KFU består i dag av to kvinner og to menn, fordelt på rollene leder, nestleder og 
to styremedlemmer. Styret er opptatt av å skape en god, kjønnsbalansert styresammensetning 
og å sikre optimal kontinuitet ved overlapping mellom av- og påtroppende medlemmer. På 
årsmøtet 2019 er det to verv på valg; lederen og et styremedlem. 
 
Styret har funnet to kandidater som stiller seg tilgjengelig for styrearbeid i Oslo KFU. Begge 
ønsker å bidra i det frivillige skole-hjemsamarbeidet på kommunalt nivå. De er FAU-ledere ved 
egne skoler og har god kjennskap til organisasjonens fokusområder og saker av større omfang 
hvor det er behov for helhetlig og god ivaretagelse. 
 
Forslag til saker på årsmøtet 2019 sendes til postmottak@oslokfu.no senest torsdag 14. mars 
inneværende år. 
 
 
 

https://www.facebook.com/OsloKFU/
http://oslokfu.no/arsmote-2018-2/
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2019/01/Jury-2019-011218.pdf
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2018/01/Vedtekter-for-FAU-prisen-2018-041018.pdf
mailto:postmottak@oslokfu.no
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