
November	 står	 for	 døren,	 en	 måned	 full	 av	 vanlige	 skoledager,	
aktiviteter	og	jobb.	Tidsrommet	vi	er	i	nå,	vil	for	flere	ungdommer	
og	 voksne	 innebære	 skole-	 eller	 vinterball.	 I	 dette	
informasjonsbrevet	finner	du	nyttige	lenker	i	den	sammenheng.	
	

Oslo	 KFU	 er	 en	 av	 flere	 aktive	 deltakere	 i	 nettverket	 SAMFOR	
(Samarbeidsforum	 for	 foreldrefokusert	 forebygging	 i	 Oslo).	 	 Vi	
trenger	 to-tre	 foreldre	som	kan	delta	 i	dette.	Noe	for	deg?	Sjekk	
http://oslokfu.no/nyttige-lenker/samforrusforebygging/	 og	 ta	
kontakt	med	oss	via	mail.	
	

November	 er	 også	 en	 måned	 hvor	 Oslo	 KFU	 gjennomfører	
skolegruppemøter.	 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.	 Det	 er	 Oslo	 kommune	 som	 har	 delt	 alle	
grunnskolene	inn	i	skolegrupper,	basert	på	geografisk	tilhørighet	i	
byen.	Alle	 skoler	 får	mulighet	til	 å	 være	vertskap	 for	møtene.	På	
november-	 og	 aprilmøtene	 blir	 også	 områdedirektørene	 (rektors	
sjef)	 invitert.	 Det	 åpner	 opp	 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	
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Vinteren	 er	 høysesong	 for	 skoleball.	 Det	 er	mange	 forventningsfulle	 ungdommer	
som	 ser	 frem	 til	 slike	 events,	 mens	 flere	 og	 flere	 skoler	 jobber	 for	 å	 dempe	
feiringen.	Oslo	 KFU	 tror	 skole-	og	 vinterball	 kan	bidra	 positivt	 til	 samhold	 og	det	
sosiale	miljøet,	men	vi	mener	også	at	det	er	viktig	å	huske	på	at	ungdommene	våre	
enda	er	barn.	De	har	behov	for	støtte	og	trygghet,	samt	klare	rammer	og	tydelige	
voksne,	for	at	et	slikt	arrangement	skal	bli	en	god	opplevelse.		
	
Oslo	 KFU	 er	 en	 av	 partene	 i	 nettverket	 SAMFOR,	 en	 forkortelse	 for	 Samarbeidsforum	 for	
foreldrefokusert	 forebygging	 i	 Oslo.	 SAMFOR	 jobber	 med	 rusforebyggende	 arbeid	 blant	 unge.	
Sammen	 har	 partene	 i	 nettverket	 laget	 en	 sjekkliste	 for	 skoleball.	 Denne	 kan	 være	 et	 godt	
utgangspunkt	for	FAU-ene	dersom	det	skal	gjennomføres	skole-	eller	vinterball.	Listen	er	også	et	
bra	 arbeidsdokument	 for	 de	 foreldrene	 som	 frivillig	 stiller	 opp	 på	 gjennomføringen	 av	 ballet.	
SAMFOR	har	også	utarbeidet	et	informasjonsskriv	til	’Sjekklista’:		
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/SAMFOR-skoleball-2016.pdf		
	

http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/SAMFOR_sjekklista-2015.pdf		
	
Oslo	KFU	har	valgt	å	dele	noen	artikler	som	har	stått	på	trykk	i	media	tidligere.	De	omhandler	
ulike	synspunkter	vedrørende	skoleball,	og	kan	være	greie	å	ha	som	bakgrunnsmaterialet	i	
diskusjoner	rundt	skole-	og	vinterball:	

http://www.fug.no/getfile.php/3710116.1542.uusdpvffvv/ET+INKLUDERENDE+SKOLEBALL+FOR+
ALLE+.pdf		

https://www.dagbladet.no/nyheter/de-sa-det-var-helt-dust-a-komme-med-en-arvet-kjole-hun-
grat-da-hun-endte-med-a-ikke-ga-pa-ballet/60545173	

https://www.budstikka.no/borgen/asker-kulturhus/skoleball/storinnrykk-for-brukte-ballkjoler-
pa-radar/s/5-55-194986	

	

Skoleball	–	gleder	og	utfordringer	
	



	
Møte	med	byråd	for	kunnskap	og	oppvekst	
Styret	hadde	dialogmøte	med	Tone	Tellevik	Dahl	12.	september	2017.	
Saker	som	ble	fremmet	og	diskutert	var	blant	annet	høringsuttalelsen	
Oslo	 KFU	 leverte	 til	 den	 reviderte	 Skole-hjemstandarden,	
oppfølgingsarbeid	 i	 partnerskap	 mot	 mobbing,	 der	 det	 kanskje	 er	
behov	for	å	lage	en	plan	for	’hele’	barnet.	Tankene	og	innspillene	rundt	
dette	 fra	 Oslo	 KFU	 er	 veldig	 sammenfallende	 med	 tankene	 hos	
byråden.	Vi	ser	på	dette	som	en	videreføring	av	budskapet	og	temaet	
på	 Stormøtet	 2017.	 Det	 ble	 også	 diskutert	 hvordan	 forskjellene	 i	
Osloskolen	kan	være	så	store;	noen	 skoler	har	 Ipad	 til	 alle,	andre	har	
ingen.		
	
Møte	med	utdanningsdirektøren		
Styret	møtte	 Astrid	 Søgnen	 12.	 oktober	 2017.	 Gjennom	 dialogen	 ble	
det	 avklart	 informasjonspunkter	 som	områdedirektørene	 skal	 ta	med	
til	FAU-ene	og	foreldrene	på	skolegruppemøtene	denne	måneden.	De	
vil	orientere	om	flere	saker,	men	ett	viktig	punkt	er	’minstestandard	og	
forventningsavklaring	 for	 bruk	 av	 skoleplattform	Oslo,	 bla.	 foresattes	
opplevelse	av	kommunikasjon	i	mange	kanaler	samt	forskjeller	mellom	
skolenes	bruk’.	I	tillegg	er	områdedirektørene	oppfordret	av	Oslo	KFU,	
til	 å	 snakke	om	 ’hvordan	den	enkelte	 skoleleder	kan	 jobbe	 for	å	 sikre	
reell	medvirkning	fra	foresatte	og	elever’.	
	
Skolegruppemøtene	i	september	
Skolegruppe	 A	 og	 B	 var	 samlet	 på	 Tøyen	 skole.	 Rektor	 og	 FAU-
nestleder	 ga	 fine	 skildringer	 av	 endringene	 som	 har	 skjedd	 i	
nærområdet	 de	 siste	 10	 årene,	 samt	 hvilke	 utfordringer	 skolen	 står	
overfor	 i	 dag.	 Deltakerne	 stilte	 mange	 spørsmål	 og	 utvekslet	 flere	
erfaringer.	 Referat	 finnes	 på	 http://oslokfu.no/wp-
content/uploads/2014/06/Referat_skolegruppemøte_AogB_septembe
r_2017-1409171.pdf		
	
Ila	 skole	 var	 vertskap	 for	 skolegruppe	 E	 og	 F.	 Deltakerne	 diskuterte	
resultater	 fra	 årets	 Foreldreundersøkelse,	 samt	 hvordan	 og	 hvorfor	
overføre	 kunnskap	 fra	 en	 avtroppende	 til	 en	 påtroppende	 FAU-
representant.	Referatet	fra	møtet	finner	dere	på	http://oslokfu.no/wp-
content/uploads/2014/06/Referat_skolegruppemøte_-E-og-F-
september-20171.pdf		
	
Grunnkurs	i	oktober	
Årets	 kurs	 for	 nye	 FAU-ere	 ble	 gjennomført	 torsdag	 19.	 oktober.	 72	
deltakere	var	med	denne	kvelden.	Kursets	fokus	lå	på	å	få	oversikt	over	
og	 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…	



	

Foreldrekonferanse	
Torsdag	 15.	mars	 2018	 arrangerer	Oslo	 KFU	 et	 stormøte	 for	 foreldre	 i	Osloskolen.	Det	 skjer	 i	
samarbeid	 med	 Utdanningsetaten	 (UDE).	 Nytt	 av	 året	 er	 at	 Stormøtet	 har	 byttet	 navn	 til	
Foreldrekonferanse.	 Målgruppen	 er	 fortsatt	 alle	 FAU-medlemmer	 i	 Osloskolen,	 samt	
skolelederne.	

Årets	overordnet	tema	vil	omhandle	 inkludering,	med	tydelig	blikk	rettet	mot	læringsmestring.	
Med	 dette	 viderefører	Oslo	 KFU	den	 røde	 tråden	 fra	 konferansen	 i	 2017.	Oslo	 KFU	 ønsker	 å	
fokusere	 på	 hva	 som	 skjer	 i	 Osloskolen,	 nå	 som	 mobbeloven	 er	 skjerpet	 med	 §	 9A	 som	
omhandler	elevenes	skolemiljø	og	skolens	aktivitetsplikt	for	å	sikre	at	det	psykososiale	miljøet	er	
godt	 for	 barna	 våre.	 Hvor	 ligger	 styrken	 og	 hva	 forårsaker	 svakhetene	 i	 det	 enkelte	 barns	
mestringsfølelse	 og	 læring?	 Mer	 informasjon	 kommer	 i	 starten	 av	 2018.	 Følg	 med	 på	
hjemmesiden	vår	og	Facebook.		

Mars	
2018	

Møteplan	våren	2018	
	

Alle	dere,	som	frivillig	engasjerer	seg	litt	ekstra	skole-hjemsamarbeidet,	kan	nyte	
godt	av	 litt	forutsigbarhet.	Ergo	er	det	greit	med	en	møteplan.	Styret	 i	Oslo	KFU	

Skolegruppemøter	januar/februar	
-	lederne	for	den	enkelte	skolegruppe	avklarer	
om	det	blir	møter	i	dette	tidsrommet.	
Informasjon	kommer	på	www.oslokfu.no	og	
https://www.facebook.com/OsloKFU/.		
	
Skolegruppemøter	april	
-		uke	14.	Her	vil	også	områdedirektørene	delta.	
	

Foreldrekonferansen	2018		
-	torsdag	15.	mars	
	

Årsmøte	2018	
-	torsdag	12.	april	


