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Dato/tid: Torsdag 03. Mars 2016/ kl: 18.30-20.30 
Sted:  Voksenopplæring, Svovelstikka 1 (Helsfyr), Møterommet ved kantine. 
 
Tilstede: Vickey Bonafede (Leder i Oslo KFU), Allan Gloinson (Nestleder i Oslo KFU), Erik 
Olsson (Leder i skolegruppe C), Kristin Nordseth (Nestleder i skolegruppe E), Attia Mirza 
(Ressursperson C), Sanja K. Skaar (Leder i skolegruppe A) og Victoria Le (Sekretær for Oslo 
KFU).  

 
 
 
Oppdateringssaker: 
Valg av referent: Victoria Le (Sekretær for Oslo KFU) 
Gjennomgang av dagsorden og innkalling ble godkjent.  
 
FASTE PUNKTER: 
 
1. Kort info/oppdatering fra styret. 
 
Tirsdag 01.mars 2016 ble det avholdt et statusmøte med etaten og skolebyråden.  
 
Saker som ble tatt opp var følgende: 
 

1. Skoleplattform 
 

Hvor kan FAUene publisere og innhente dokumenter fra samtlige FAUer? 
 

Primært handler det om opplæring, kunnskap og brukervennligheten ved digitale dokumenter. 
Mange foreldre finner dette utfordrerne å innhente, samt publisere dokumenter på nåværende 
skoleplattform. Finnes det en bedre løsning? 
 
Det ligger allerede kunnskap og mulighetene finnes, men det er opptil skolen å forvalte dette 
(Deres motivasjon og interesse). Begrensningene ligger ved skolen, samt skolens ansvar å 
opprette dette på egen nettside.  
Egne fellessider som FAUer kan opprette på Its learning er en begrensning da dette gjelder 
personvern. 

 
Et eksempel som ble tatt opp er fra skole F21: 
For å starte og etablere en plattform kartla rektor bruken til de ansatte ved skolen.  
 
Hva skal ligge fremme og hvorfor? 
 
Det ble lagt opp et minimumsnivå av systemmuligheter for de ansatte. 
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Ved April måned er det blitt gitt forslag fra styret som ønsker at alle verner, støtter og 
synliggjøre mulighetene. Det er anbefalt ved FAU møter at samtlige informerer rektor på at 
flere skoler har klart dette: Trasop, Ila, F21 (kommunikasjonsplan).  
-‐ Trasop: Timeplaner er lagt inn på skolens hjemmeside, samt Its learning. 
 
Det er viktig at skoler lager en strategiplan for hvordan informasjon skal legges ut for at det 
skal nås til alle. 
 
Etaten har utviklet fire (4) ansvarsområder: 

o IT ansvarlig 
o Egen web ansvarlig (Rektor er med som en assistent) 
o IKT ansvarlig 
o Portal ansvarlig 

 
Etaten har også en oversikt over tall og antall pålogginger ved skoleplattformen Its learning.  
 
Det er ønskelig å ha en skoleplattform for FAUer som skal være lik på alle skoler. 
I dag er frustrasjonen ved at det er tungvint og i tillegg kreves diverse innloggingsmetoder 
f.eks brukernavn, BankID etc. 

 
Dersom timeplanen er i en portal som krever innlogging er det en tungvint måte å holde seg 
oppdatert (Kan være en frustrasjon hos de foresatte). 
 
Ønsker man å engasjere seg nok er det ikke vanskelig å løfte dette. 
 
Sanja Skaar (leder i skolegruppe A) var på et FAU-møte hvor det ble diskutert skoleplattform 
(Its learning) som et fast punkt ved alle foreldremøter. En veiledning vil i den forbindelse bli 
gitt av rektor ved hvert foreldremøte. Et tilbud om opplæring legges inn dersom det er behov. 
 
Dette er noe som er forskjellige fra skole til skole. 
Kjernen til skoleplattform og innføringen av dette ligger hos ledelsen.  
Dersom ledelsen ikke er digital kyndige, ligger utfordringen hos ledelsen og ikke foreldre. 
 
2. SMS-skole 
SMS-skole har lenge vært i fokus. 
Fra høsten 2016 skal alle skoler melde informasjon til foresatte på SMS.  
Et hovedpunkt som er viktig å nevne ved foreldremøter.  
 
Et tilbud fra UDE til Oslo KFU er hvis interessen er stor ønsker UDE å holde av en kveld for 
å informere om dette til FAUer. I tillegg vil elevundersøkelsen bli gjennomgått.  
Ved FAU-møter er det viktig å bruke områdedirektørene i den grad at de kan ta med 
informasjon og forslag tilbake til FAUer. Dette er alt fra ”Hvordan spille på 
skolemiljøutvalget til elevrådet osv.” 
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FAUenes fordel og styrke er å støtte skoleledere. Skoleledere kan i den forbindelse videreføre 
informasjon til rektorer. Dette fører til en dialog mellom FAUer, ledere og rektorer. 
 
3. Annet 

 
-‐ AKS: Evaluering og tilbudet vil bli gjennomgått på møtet. 
-‐ Vickey Bonafede (Leder i Oslo KFU) vil sammenfatte noen kulepunkter etter å ha 

vært i kontakt med Petter Hagen. 
-‐ Programmet for Stormøtet er nå klart med 20 minutters ”bolker”. 

Programmet er noe annerledes fra i fjor (2015), da vi ønsker å variere programmet litt 
- Skape interesse for FAUere og skoleledelsen. 
Ettersom stormøtet er før april gis det en oppfordring til skolegruppeledere til å 
informere FAUer å komme på skolegruppemøte i april måned dersom det er temaer og 
saker som er av stor interesse. 

-‐ April møte: Det er viktig å fastsette en dato som kan videreformidles til 
Områdedirektørene og deretter rekto. Det oppfordres til at en møtedato er fast bestemt 
medio neste uke.  
 

 
Oppsummering og hovedpunkter:  

-‐ Før aprilmøte bør temaet skoleplattform være i fokusområde. Dette er en måte å støtte 
opp FAUene. 

-‐ Fellesinformasjon fra Områdedirektørene. Områdedirektørene kommer til å gå 
gjennom skoleplattform som et hovedtema. I den forbindelse er det viktig at alle fra 
utvalgsmøtet kan gi samme informasjon til FAUer. Et eksempel er å spesielt ta fram 
eksempler fra skolene som Ila skole og F21 med plan. 

-‐ Informer om de fire ansvarsområdene fra etaten.  
-‐ Nevn: alle skoler skal fra og med høsten 2016 være SMS-skole. 

 
STATUS FOR SKOLEGRUPPEMØTENE 

 
B: 28. april er bekreftet som møtedato og Bente Borrebæk er blitt informert om møtedatoen. 
Vertsskole er noe usikkert. 
 
C: Erik Olsson (leder ved skolegruppe C) har vært i dialog med Haugerud skole ved medio 
april og ingen dato fastsatt. 
 
E: 17. Februar hadde skolegruppe E møte. Neste møte er tentativt 27. april (venter på 
bekreftelse fra Maridalen skole/utdanningsetaten). 
 
F: 14. April – Bjørnsletta skole 
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STATUSOPPDATERING 
 
1. Status for Stormøte 2016 (Status og fremdrift): 
 
Programmet for Stormøtet er klart. 
 
Vickey  (leder i Oslo KFU) har skrevet en kort oppsummering på hva 
foredragsholdere/gjestene skal holde vedrørende Stormøtet. 
 
Personen bak multibøkene har meldt frafall. I den forbindelse ble rektor ved Bogstad skole, 
Brynhild Farbrot anbefalt.  
 
Per dags dato (07.03.2016) er det 60 påmeldte. 
Hvordan kan vi motivere flere til å delta? 
 
En enighet blant utvalget og styret var at alle sender ut en egen påminnelse fra deres 
personlige mail - En vekker for FAUene til å delta. 
 
2. Årsmøte: 
 
Forhåndsvarsling til FAUer er blitt sendt til FAUer med informasjon om innmelding av saker. 
Informasjon vedrørende rekruttering er publisert på vår hjemmeside, samt Facebook. 
Det er ønskelig at utvalget tenker etter kontakter som kan egne seg som kandidater. 
Ved hvert skolegruppemøte bør det informeres om rekrutering av nye FAU-ledere/nestledere 
og vara. Det er også lurt å være på vakt etter engasjerte representanter i den forbindelse at 
stafettpinnen blir lettere å føre videre. 
 
I forhold til årsmøte skal årsrapporten godkjennes og handlingsplanen skal revideres. 
Budsjettet er allerede på plass. 
 
3. Brosjyre og andre utgivelser fra KFU, hjemmesiden oppdatering og redigering. 
Brosjyren er under utarbeiding. En siste korrekturfrist er satt til 11. Mars. Brosjyren vil ved 
neste uke bli sendt til trykk som skal gis ut på Stormøte 16. Mars. 
 
Brosjyren og hjemmesiden bør lenkes sammen, som viser en rød tråd. 
 
DISKUSJONSSAKER 
 

1. Nye tema kvelder/Forslag til gjester til utvalget 
 
Teammøter: Vickey har tidligere arrangert temamøter for skolegruppe C og B med 
organisasjonen Voksne og Barn. 
Teammøter kan settes opp på ulike måter ut i fra forskjellige behov i de ulike 
skolegruppene.  
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Videre ble spørsmål som: ”Hvilket tema bør velges? Hva kan det hjelpe foreldre og hvilke 
spørsmål kan en foreldre stille?” 
 
Dette er et spørsmål som bør stilles på FAU-møter som igjen kan rettes mot et temamøte. 
 
Mange forslag kom opp vedrørende temamøter. Disse var blant annet: 
Mobbing blant jentegrupper og netthets/nettvett. 
 
Mobbing har de siste årene utviklet seg enormt og blitt omfattende. Lærere og foreldre 
klarer ikke å følge med på det som skjer blant mobbing, spesielt på internett. 
 
Det er derfor viktig å ha et trekantsamarbeid mellom rektor, foreldre og barn, hvor 
samarbeidet bør starte tidligst mulig. Gro på vegne av organisasjonen Voksne for Barn 
kommer på Stormøte og vil prate om dette. 
 
Sanja Skaar har tidligere vært på et temamøte om nettvett. Nettvett er fortsatt veldig nytt 
for foreldre, i den forbindelse var det svært få som møtte opp. 
 
Det beste tipset er å bruke barn til å videreformidle til voksne.  
 
Videre fortalte Sanja Skaar at Lofterud skole har i dag en bibliotekar som har nettvett som 
ansvarsområdet. I den forbindelse kan sosiallæreren og bibliotekaren skape et tema 
sammen som f.eks kan være et temamøte ved skolegruppemøter. 

 
Oslo KFU skrev under på Manifest mot mobbing (blitt revidert) for en kort tid tilbake. 

 
Ansvaret ligger ikke bare i foreldre, men flere må jobbe parallelt med dette. 
Hvordan skal vi klare å ta ansvar på vegne av foreldregruppen? 
Styret løftet dette frem med etaten på tirsdag (01.03.2016) – dette er en utfordring som 
hører til i hjemmet. 

 
Videre ble det nevnt at det er et felles ansvar – all opplæring og innenfor det digitale er 
skolens ansvar. Vickey jobber i dag med å utarbeide en plan på F21 i forhold til digitale 
utfordringer (nettvett).  Videre skal Vickey (leder ved Oslo KFU) bruke forslaget fra Attia 
og kjøre et pilot prosjekt på F21 i mars. Det er også kommet interne bidrag fra Kors på 
Halsen. 

 
Vickey ga videre et eksempel på dokumentaren: ”Naken på nett” – nrk.no – Som forteller 
om verden med pedofili, leker etc. 
Det er viktig å fronte utfordringer tidligst mulig slik at det kan tas fram til etaten. 

 
Invitere SMU: Hvordan kan man invitere slik at SMU kommer på diverse møter? 
Sanja Skaar har gjentatte ganger prøvd å invitere SMU uten noe respons.  
Styret mener det er viktig å lande på en dato som bestemmes med rektor. Rektor må 
videre ta grep. Evt. Må områdedirektørene følge opp dette (noe som er pålagt).  
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Det er videre viktig å ha en handlingsplan for SMU, da SMU er et fast punkt på 
møteagendaen. SMU er ikke politisk, men for et skoleforum 

 
Videre er det viktig å legge opp en møtedato for elevrådet. 
Det viktigste elementet er å få elevrådet og områdedirektøren med på møtet. 

 
 

Midler: Hvor kan vi som FAUer søke om midler?  
Det finnes mange gode foredragsholdere, men midlene er begrenset. Stovner skole har 
lagt ut et lite innlegg om dette, samt vår hjemmeside www.oslokfu.no 

 
Sosiale medier:  
Facebook: Det er viktig å holde Facebook siden vår aktiv. Et forslag er å legge ut 
statusoppdateringer fra FAU brosjyren som Victoria (sekretær) har utarbeidet hver uke. 
Noe nytt vil da komme som vil vekke interessen hos foreldre og FAUer. 

 
Ved Stormøte er det også ønskelig at Facebook siden står som en bakgrunn. 

 
Facebook gruppe for FAUer – Er det mulig for alle FAUer å opprette egne grupper på 
Facebook?  
Dette er fullt mulig så lenge noen tar tak og oppretter dette. Det handler igjen her om hver 
enkel skole. Mulighetene ligger her! 

 
MØTET AVSLUTTET KL 20.30. 

 
Neste møte er 07. April 2016 

 
 
	  


