
 

Gruppearbeid fra FAU-grunnkurs 14. oktober 

 

 

1. Fanges det kulturelle mangfoldet på skolen opp i FAU-sammensetningen? 

 

a.     Individuelle forskjeller på skolene.  Men man har kulturelt mangfold i FAU 

b.    Godt representert kulturelt.  Språk hos foreldre er en utfordring. 

c.     Ellingsrudåsen: God fordeling. 65% foreldre med innvandrerbakgrunn, ikke helt 

samme % i FAU 

d.    Mange nye FAU, men gruppen jobbet med spørsmålet. Forslag om tips side om 

dette på nettsidene til Oslo KFU. 

e.     Vi har ikke knekt helt denne koden. Dette må vi jobbe med. 

  

2. Er det et godt samarbeid mellom FAU og AKS? 

 

a.     Vet ikke (blant de nye) om dette finnes på egen skole. 

b.    Vet ikke at FAU skal samarbeide med AKS. 

c.     Vi kan selge inn samarbeidet med at vi kan være en resurs for AKS. 

d.    Har hatt samarbeid med AKS siste året. Trengte ikke å selge inn. 

e.     1. representant fra FAU har kontakt med AKS. 

f.     AKS-leder er også undervisningsinspektør. Det gjør samarbeidet enklere. 

  

3. Deltar skoleledelsen på FAU-møter? 

 

a.     Fra Oslo KFU: Viktig at skoleledelsen kommer på FAU møter hvis dere ber om 

det. 

b.    Stort flertall fra salen om godt samarbeid med rektor. 

  

4. Kjenner du til skolens handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø? 

 

a.     Få i salen kjenner til planen. 

b.    Få i salen kjenner til SMU. 



c.     Kan være at for noen er det så mye nytt at man ikke husker alt man har fått info 

om. 

d.    Noen har fått all info på første foreldremøte hvor man fikk vist hvor på nettsidene 

man finner all info man trenger. 

e.     Alt man lurer på skal man kunne spørre om på egen skole. 

f.     Savner et års hjul rundt dette. Forslag om å lage et års hjul på egen skole.  Kan 

Oslo KFU lage dette? 

  

5. Hva er din største utfordring til nå? 

 

a.     Spesialskole: hvor kan man finne info? 

        i.    Send en epost til postmottak (Oslo KFU) med det man lurer på. 

b.    Vanskelig å motivere elevrådet. Tips? 

         i.    Send en epost, og spør om saker de lurer på. 

         ii.    Trenger de utstyr? 

c.     Sliter med organisering av selve FAU. Sted med å ha møtet. 

 Hvordan organisere FAU konto? Veldig forskjellig fra skole til skole om hvordan 

man gjør dette. 

 	  


