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Høsthalvåret kan oppleves litt hektisk; skolen starter opp, 
foreldremøter avholdes samt at ulike treninger og aktiviteter setter 
dagsorden i familiens logistikk. Plutselig kommer høstferien og 
deretter finner mange hjem roen i hverdagens rutiner. Hektisk 
aktivitet har også preget Oslo KFU har denne høsten. Dialogmøter 
med UDE og byråd, kursing av nye FAU-ere og straks er det 
skolegruppemøter med fokus på trekantsamarbeidet mellom FAU, 
driftsstyret og skoleledelsen.  
 

Oslo KFU gjennomfører tre skolegruppemøter nå i november; 
gruppe A og B møtes på Manglerud skole 07.11.18; gruppe C og D 
på Ammerud skole 21.11.18; gruppe E og F i FO-bygget på Huseby 
06.11.18. For første gang er også skolelederne invitert til vår 
møtearena. Dette er ønske fra flere FAU-er, og vi tror en slik felles 
arena kan gi de deltakende skolene et bedre grunnlag for et reelt 
skole-hjemsamarbeid. 
 

Skolegruppemøter er en arena for alle FAU-ene i Oslo til å drive 
nettverksbygging og erfaringsutveksling. Det er også et sted for å 
stille små og store spørsmål om skole-hjemsamarbeidet, som vi 
alle er en del av. Hver skolegruppe har en egen ledelse, og denne 
tar ansvar for å samle FAU-ene to til fire ganger i året. På 
november- og februarmøtene inviteres også områdedirektørene 
(rektors sjef). Det åpner for dialog mellom FAU-ene og 
Utdanningsetaten (UDE). Invitasjoner sendes ut på mail, samt 
legges ut på vår hjemmeside og Facebook. Velkommen! 
 

Med ønske om en god november og førjulstid,  
hilsen Vickey Bonafede, leder Oslo KFU 

 

 



Trekantsamarbeid i skolen – FAU, driftsstyret og skoleledelsen 

 

 

FAU-leder 

Rektor 

DS-leder 

«Foreldrene og 
FAU må innta 
den rollen de bør 
ha på skolen». 

Hva kjennetegner et godt samarbeid mellom skolen og foreldrerepresentantene? 
Hvordan få til et samarbeid der alle drar i samme retning, har felles mål, utvikler tiltak 
og arrangerer aktiviteter som støtter opp under de felles målene? Å bruke 
foreldreressursene i alle organer og ha en god og åpen dialog, er noe av svaret. 
 
Foreldre er representert i tre viktige organer på skolen, nemlig Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), 
driftsstyret (DS) og Skolemiljøutvalget (SMU). Ofte sitter foreldrerepresentantene i SMU også i 
FAU, noe som bidrar til at informasjon og innspill kan flyte på en god måte. Foreldre-
representantene i DS er ikke alltid en del av FAU, og de vet dermed ikke hva FAU er opptatt av. 
Hvordan kan da foreldregruppen spille en rolle for å oppnå de strategiske målene DS har vedtatt? 
 
For at FAU, DS og skoleledelsen skal dra i samme retning, må man erkjenne at det sitter viktige 
ressurser i alle disse tre organene. Kun summen av alle ressursene vil gjøre skolen god. God 
kommunikasjon, informasjonsflyt og gode relasjoner innad i og mellom de ulike organene er 
viktige faktorer for å lykkes med samarbeidet. Skoleledelsen og foreldrerepresentantene vil også 
dra nytte av å avklare forventninger til hverandre ved skolestart. De bør snakke og diskutere hva 
en reell foreldremedvirkning er. Er det nok å si «Det sitter to foreldrerepresentanter i DS og SMU, 
så da er foreldrestemmen hørt»? Hva hvis disse representantene ikke har noe kontakt med FAU, 
hvordan vet de hva FAU er opptatt av, hva som skjer i foreldregruppen på skolen og hvordan de 
kan bidra til at elevene får et bedre læringsmiljø? 
 
Skolen skal invitere foreldrene inn til og legge til rette for et medvirkende samarbeid. Foreldrene 
kan velge å organisere seg som en del av FAU, DS eller SMU. Uansett må de innta den rollen de 
bør ha på skolen. De må sikre at den viktige foreldrestemmen, i alle foraene elevenes læringsmiljø 
diskuteres, blir hørt. Skoleledelsen bør også lage plass og tilpasse skolens virksomhet for en slik 
rolle og se verdien av å ha foreldrene med på laget.  
 
FAU-leder, driftsstyreleder og rektor sitter med nøkkelen til å få til et godt trekantsamarbeid. FAU-
leder og driftsstyreleder bør ha jevnlig kontakt, slik at de har mulighet til å oppdatere hverandre 
på det som diskuteres og vedtas i de to organene samt til å hente inn synspunkter. SMU-leder og 
FAU-leder må også ha en tett kontakt, slik at rektor og FAU-leder kan ha åpen dialog om hvordan 
foreldrene kan støtte opp under tiltak som skolen har satt i gang. Først da snakker vi om et reelt 
trekantsamarbeid og foreldremedvirkning i skolen.  

http://oslokfu.no/skolemiljoutvalget-smu/


 
Møte med byråd for kunnskap og oppvekst 
Styret hadde dialogmøter med Inga Marte Thorkildsen 27. august og 8. 
oktober 2018. Det ble blant annet diskutert i hvilken grad 
skolelederopplæringen tar for seg medvirkning fra foresatte, hvordan 
og i hvilken form; opplæring av DS-medlemmer; deltakelse fra Oslo KFU 
under Oktoberkonferansen om 6-årsreformen samt funn fra vår 
spørreundersøkelse fra juni inneværende år.  

  
Møte med utdanningsdirektøren  
Styret møtte Astrid Søgnen og representanter fra UDE 12. oktober 2018. 
Også her var det diskusjon rundt opplæring av driftsstyrerepresentanter 
(DS). Opplæringen er todelt. Første del ivaretas av skoleleder, andre del 
ivaretas av UDE i deres lokaler 7., 13., og 15. november. 
 

Oslo KFU har, etter oppfordring fra etaten, utarbeidet to lysbilder om 
hvordan foreldre kan inviteres inn og bidra til et godt skole-
hjemsamarbeid. Lysbildene er tenkt brukt av skoleleder eller FAU-leder 
på første foreldremøte for ‘nye’ foreldre. Vi håper dere vil legge merke 
til at disse tas i bruk for kommende foreldremøter. 

 
Skolegruppemøtene i september 
Refstad skole var vertskap for møtet i skolegruppe C og D. En flott 
temakveld om den digitale skolehverdagen! Et lærerikt og engasjerende 
møte om beslutningsprosessene, igangsettelsen og erfaringene fra én 
av de mest heldigitale satsninger i Osloskolen. En «warts and all»-
presentasjon fra ledelsen med mange gode erfaringer og illustrasjoner 
fra FAU ga alle deltakerne mye å tenke på. Temakvelden ble satt opp 
som respons på engasjerte innspill på tidligere skolegruppemøter og 
etter innspill til gruppeledelsen.  
 
Skolegruppe E og F var samlet på Grefsen skole. Deltakerne diskuterte 
trekantsamarbeidet mellom FAU, Driftsstyret og skolen. Det ble stilt 
spørsmål ved opplæring av DS-representanter, noe Oslo KFU følger opp 
hos Utdanningsetaten. Det ble også gitt gode innspill til kurset i FAU-
arbeid. Referat finnes på hjemmesiden vår, www.oslokfu.no, bak 
bokstavene E og F.    

  
Kurs om FAU-arbeid i oktober 
Årets kurs om FAU-arbeid ble gjennomført torsdag 18. oktober. Det var 
65 deltakere med denne kvelden. Kursets fokus var å se FAU i en større 
sammenheng, få innsikt i hva FAU-arbeid kan være samt å få konkrete 
tips og råd til praktisk FAU-arbeid. Presentasjoner som ble vist og andre 
dokumenter fra kurset er lagt ut på http://oslokfu.no/ny-i-
fau/grunnkurs/. 

Siden sist… 

http://www.oslokfu.no/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-e/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-f/
http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/
http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/


 

Hold av datoen onsdag 20. mars 2019! Den 

kvelden arrangerer Oslo KFU en konferanse for 

foreldre i Osloskolen. Ulike foredragsholder 

snakker om hjem-skolesamarbeid fra forskjellig 

ståsteder. Konferansen skjer i samarbeid med 

Utdanningsetaten (UDE). Målgruppen er alle 

FAU-medlemmer i Osloskolen og skolelederne. 

Mer informasjon kommer i starten av 2019, følg 

med på hjemmesiden vår og Facebook.  

 

 

Møteplan våren 2019 
 
  
Møter i skolegruppe A og B 
• Uke 6, onsdag 06.02.19, kl 18:00 – 20:30. 

Her vil også områdedirektørene delta. 

• Uke 17, torsdag 25.04.19, kl 18:00 – 20:00. 
 

Møter i skolegruppe C og D 
Uavklart grunnet UDEs endringer innen 
skolegruppene ved oppnevnelsen av U22. 
Informasjon kommer senere. 
 

Møter i skolegruppe E og F 
• Uke 6, onsdag 06.02.19, kl 18:00 – 20:30. 

Her vil også områdedirektørene delta. 
Muligens blir det et møte i uke 17/18. Dato og 
tid kommer senere. 

 
 

Foreldrekonferansen 2019 
- onsdag 20. mars, kl 17:30 – 20:30 
 

Årsmøte 2019 
- torsdag 4. april, kl 19:00 – 20:00 
 

FAU-prisen 2019 

FAU-prisen deles ut til et FAU som har bemerket seg gjennom 
innovativt, kreativt og/eller omfangsrikt arbeid mellom skolen og 
FAU. En jury vil vurdere innkomne søknader og velge vinnere for 
2019.  
 
Kriteriene finner dere på hjemmesiden vår, under  
vedtekter for FAU-prisen. Søknadsfristen er 20.02.19. 
 
Spørsmål vedrørende FAU-prisen kan rettes til 
postmottak@oslokfu.no. 

 

Foreldrekonferansen 2019 
 

http://oslokfu.no/
https://www.facebook.com/OsloKFU/
http://oslokfu.no/fau-prisen/
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