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Korona preger fortsatt hverdagen i Oslo, men nå har skolene våre gått fra 
rødt til gult nivå. Det betyr at alle elever skal få undervisning på skolen og få 
være sammen med klassekamerater. Vi krysser fingrene for at dette nivået 
kan holdes frem til sommerferien, slik at våre barn og unge får være sosiale 
på sine premisser. Vi vet ikke de langsiktige konsekvensene av 
skolestengingen, men noe kommer frem av Koronakommisjonens rapport 
(NOU 2021:6). Den er ute på høring, og her kommer kommisjonen med både 
anbefalinger og læringspunkter. Disse er viktige med tanke på eventuelle 
fremtidige krisesituasjoner og skolestengninger. 
 

Apropos fremtiden #1: Oslo KFUs mandat er å ivareta foresattes interesser i 
skolesammenheng, samt sørge for et godt og smidig samarbeid til elevenes 
beste. FAU-ene ved de enkelte skolene vet best hvor skoen trykker, så vi 
oppfordrer dere alle til å bidra med svar til årets spørreundersøkelse. Vi vet 
at mange FAU-er har oppleve arbeidet utfordrende under koronatiden, og 
dette håper vi vil komme frem gjennom svarene deres. For det er ingen tvil 
om at det er mange ting som skaper engasjement rundt om i de ulike FAU-
ene. Antall henvendelser til Oslo KFU øker for hvert år, og det kan dere lese 
litt mer om på neste side i dette informasjonsbrevet. 
 

Apropos fremtiden #2: Mange FAU-er velger ny leder eller nytt styre utpå 
høsten. Har dere tenkt over fordelen av å velge FAU-leder og nestleder FØR 
dette skoleåret er omme? Å kople på ny ledelse før man kopler av til ferien, 
gjør at FAU kan ta fatt på sine oppgaver rett etter skolestart. Oslo KFU har 
erfart at mange FAU-er, som gjennomfører valg på høsten, ofte ikke kommer 
i gang med sitt arbeid før oktober eller november. Vi vil minne om at tiden i 
det frivillige foreldresamarbeidet er verdifull, og oppfordrer derfor til å bruke 
den best mulig! 
 

Med ønske om en god, men nok en annerledessommer, 
vennlig hilsen Live Skarvang, 

 leder Oslo KFU 
 

FAU-engasjement 
Henvendelser  
til Oslo KFU 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5d388acc92064389b2a4e1a449c5865e/no/pdfs/nou202120210006000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5d388acc92064389b2a4e1a449c5865e/no/pdfs/nou202120210006000dddpdfs.pdf


FAU-engasjement - henvendelser til Oslo KFU 
 
Gjennom de senere årene har det vært en merkbar økning i antall henvendelser til Oslo KFU. Det 
er særlig FAU-ene som tar kontakt, både med spørsmål og orienteringer om aktuelle saker. Det 
er et stort engasjement, noe som er positivt med tanke på våre barn og unge. Likevel erfarer 
Oslo KFU at mange av henvendelsene er forhold som skoleleder burde kunne håndtere. 
 
Når dette er sagt; Oslo KFU er svært glad for at FAU-er rundt om i Oslo tar kontakt. De frivillige i 
organisasjonen jobber blant annet for å ivareta foresattes interesser i skole-hjemsamarbeidet, 
samt å øke skolekunnskapene og engasjementet hos foresatte. Tabellen under viser antall 
henvendelser i 2019, 2020 og pr 30.04.21, fordelt på høringer, innspill, orienteringer, spørsmål og 
invitasjoner til Oslo KFU. Det skal ikke legges skjul på at økningen er utfordrende for 
organisasjonen, da alle ressursene bidrar gjennom frivillighet i tillegg til ordinær jobb og roller i 
lokale FAU-er. 
 

 
 

Økningen skyldes også bevisste FAU-ledere som fremmer saker som gjelder flere enn eget FAU. 
Denne typen henvendelser har også økt de siste årene, og det er Oslo KFU glade for. De frivillige i 
organisasjonen bruker mye tid på å svare ut henvendelsene og styre de videre til og følge opp 
sakene hos utdanningsdirektøren og byråden for oppvekst og kunnskap. De frivillige jobber også 
aktivt med å fremme de innkomne sakene gjennom møter i skolegruppene samtidig som de 
prøver å synlig- og ansvarliggjøre skoleledernes ansvar i skole-hjemsamarbeidet.  
 
Oslo KFUs hjemmeside har fått nytt utseende, da den har blitt og fortsatt holder på å oppgraderes. 
Hjemmesiden er ment som et bidrag i foreldresamarbeidet. Øverst på siden finnes det snarvei til 
‘FAU og skolegrupper’. Her finner dere informasjon om FAU-arbeid, alt om byens seks 
skolegrupper og samarbeidsmøtene på tvers av disse, eksempler og tips samt brosjyren om FAU-
arbeid. Målet er at hjemmesiden til Oslo KFU kan være et hjelpemiddel inn i foreldresamarbeidet 
ved den enkelte skole. Vi tar gjerne imot eksempler og maler på alle slags FAU-dokumenter samt 
tips til nyttige lenker og lokale prosjekter. Jo mer vi kan dele på siden vår, jo større sjanse er det 
for at noen andre kan ta del i gleden!  

 

I 2019 var det totalt 86 henvendelser, mens dette økte til 
249 året etter. Hittil i 2021 har Oslo KFU mottatt 219 
henvendelser, og det er enda igjen 2/3 av året. Oslo KFU 
har 50% ansattressurs, og denne bidrar til større 
gjennomgang og smidighet i behandlingen av innkomne 
saker. Vi ser at særlig koronatiden har gjort 
foreldresamarbeidet mer krevende enn tidligere, og trolig 
skyldes noe av økningen i antall henvendelser det 
vakuumet som har oppstått grunnet manglende møter.  
 

https://www.oslokfu.no/
https://www.oslokfu.no/fau-a-skolegrupper.535831.no.html
https://www.oslokfu.no/getfile.php/4760551.2728.bmjnsaasbsjzt7/Brosjyre+om+FAU-arbeid.pdf
https://www.oslokfu.no/getfile.php/4760551.2728.bmjnsaasbsjzt7/Brosjyre+om+FAU-arbeid.pdf


Siden sist… 

Møteaktivitet i april og mai 
 
Årsmøte  
6. april ble årsmøtet gjennomført på Zoom. 26 deltok og 23 av disse var 
stemmeberettigede. Sakene på agendaen ble godkjent og vedtatt. 
Innkomne saker ble stemt over og vedtektsendringer ble vedtatt. Les 
hvem som sitter i styret til Oslo KFU her. I etterkant har det kommet 
flere tilbakemeldinger om at det på fremtidige årsmøter må 
tydeliggjøres forventninger til god møteskikk og at brudd med disse 
kan føre til utkastelse fra møtet. 
 
Skolegruppemøte i april 
20. april ble møtet gjennomført på Zoom. Det ble orientert om arbeidet 
Oslo KFU har drevet med den siste tiden; dialogen med UDE om skoler 
som ikke har gjennomført foreldremøter under koronatiden, at Oslo 
KFU har fått nye hjemmesider, status på FAU-enes Teamstilknytning og 
valgte styre etter årsmøtet. Videre var det innlegg fra arbeidsgruppa 
for alternativ 17. maifeiring og det materialet de kan sammenstilt. UDE 
stilte med divisjonsdirektør for grunnskolen og vedkommende hadde 
et innlegg om hvordan god skolestart for 2021/2021 kan sikres. 
Deretter var det gruppearbeid om sistnevnte innlegg. Referatet og 
presentasjonen ligger på vår hjemmeside. 
 
Dialogmøte med Utdanningsdirektøren (UDE) 
23. april var det dialogmøte med Utdanningsetaten. 
Utdanningsdirektøren orienterte om ‘Prosjekt Massetesting’ ved VGS i 
Oslo, og målet var at alle er med inne 17. mai. Videre ble seksjon for 
læringsmiljø presentert samt at det jobbes også med å utarbeide en 
informasjonspakke til skolene vedrørende kapittel 9A i 
opplæringsloven. Dette omhandler elevenes skolemiljø.  
   Det var en god diskusjon rundt plan for oppstart av kommende 
skoleår. Punkter fra sist skolegruppemøte ble spilt inn, blant annet at 
skolene følger gjeldende rutinger for utdeling av klasselister, at 
skoleleder må tidlig og tydelig invitere foresatte inn i skole-
hjemsamarbeidet samt at skolen må legge til rette for sosiale 
møteplasser.  
   Andre diskusjonspunkter var ‘skjevfordeling’ av tilbud i 
Sommerskolen 2021 og gjennomføring av leirskole inneværende 
skoleår. 
 
Dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap (OVK) 
18. mai skulle det vært et dialogmøte med OVK, men dette ble utsatt 
fra byrådens side. Nytt møte er berammet til 10. juni.  
 
NOU 2020:16 Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle 
Oslo KFU leverte høringssvar, for i NOU-en kommer det tydelig frem 
hvorfor det er viktig med lokalt foreldreengasjement. 

https://www.oslokfu.no/styret-og-ansatte.540884.no.html
https://www.oslokfu.no/
https://www.oslokfu.no/skolegrupper.535835.no.html
https://www.oslokfu.no/skolegrupper.535835.no.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11
https://www.oslokfu.no/getfile.php/4845905.2728.aiwubbjmlujz7k/01_Levek%C3%A5r+i+byer+-+gode+lokalsamfunn+for+alle.pdf


 

Hvert år sender vi ut en spørreundersøkelse til alle FAU-ene. Undersøkelsen er viktig for 
alle de frivillige som drifter Oslo KFU, fordi vi trenger foresattes mening om hvordan 
skole-hjemsamarbeidet er og drives ved skolene.  
 

Spørreundersøkelsen tar for seg spørsmål om hvordan ditt FAU organiserer seg, hvilke verktøy 
dere oppfatter å ha til deres arbeid og hvor dere får tak i informasjon. Svarene dere gir kan fortelle 
om eventuelle ’flaskehalser’ i FAU-arbeidet.  Vi i Oslo KFU tar med oss informasjonen til 
Utdanningsetaten (UDE) og byråden for oppvekst og kunnskap (OVK). På denne måten er alle 
FAU-medlemmer med på å gi indirekte tilbakemelding til de som legger til rette og har ansvar for 
skole-hjemsamarbeidet i Oslo. Kunnskapen bruker vi også for å utvikle og sikre innholdet på 
høstens kurs for nye FAU-medlemmer.  
 

Ditt FAU har fått tilsendt en mail med lenke til spørreundersøkelsen. I mailen oppfordres til at 
lenken til videresendes til alle i FAU. Jo flere som svarer, jo bedre bilde får vi av ’tilstanden’ hos 
FAU-ene. Undersøkelsen er anonym og åpen til 25. juni. 

2021 

KFU-aktiviteter for FAU, høsten 2021 
 

Oslo KFU planlegger for normal aktivitet kommende høst. Vi er, som 
alle andre, opptatt av å følge rådene til helsemyndighetene. Det kan  
medføre endinger i oppsatt plan. 
 

Oktober 
Uke 39, tirsdag 28.09.21 
Møte i skolegruppe 1 - 6. Dette blir et digitalt møte i Zoom. Agenda og påloggingsinformasjon 
kommer via mail etter sommerferien, men påmelding er mulig allerede nå, enten via lenken eller til 
postmottak@oslokfu.no innen 24.09.21. 
 

November 
Uke 44, torsdag 04.11.21 
Kurs om FAU-arbeid, kl 18:30 - 20:30, på Helsfyr. Et kurs om hva FAU-arbeid kan være. Det settes også av 

tid til spørsmål og refleksjoner rundt FAU-arbeid. Invitasjon og agenda kommer via mail, men påmelding 
er mulig allerede nå, enten via lenken eller til postmottak@oslokfu.no innen 29.10.21. 
 

Uke 47, onsdag 24.11.21 
Møter i skolegruppene 1 - 6. Dette blir et fysisk møte på Helsfyr, dersom smittevernreglene 
tillater det. Agenda og påloggingsinformasjon kommer via mail, men påmelding er mulig allerede 
nå, enten via lenken eller til postmottak@oslokfu.no innen 21.11.21. 

 
 

 

https://www.oslokfu.no/skolegruppemoete-zoom.6386666-537879.html
https://www.oslokfu.no/skolegruppemoete-zoom.6386666-537879.html
https://www.oslokfu.no/kurs-i-fau-arbeid-informasjon-kommer.6386657-537879.html
https://www.oslokfu.no/kurs-i-fau-arbeid-informasjon-kommer.6386657-537879.html
https://www.oslokfu.no/kurs-i-fau-arbeid-informasjon-kommer.6386657-537879.html
https://www.oslokfu.no/skolegruppemoete-helsfyr.6386670-537879.html
https://www.oslokfu.no/skolegruppemoete-helsfyr.6386670-537879.html
https://www.oslokfu.no/skolegruppemoete-helsfyr.6386670-537879.html

	Kjære FAU-medlemmer og skoleledere!
	Innhold
	Gjennom de senere årene har det vært en merkbar økning i antall henvendelser til Oslo KFU. Det er særlig FAU-ene som tar kontakt, både med spørsmål og orienteringer om aktuelle saker. Det er et stort engasjement, noe som er positivt med tanke på våre ...
	Når dette er sagt; Oslo KFU er svært glad for at FAU-er rundt om i Oslo tar kontakt. De frivillige i organisasjonen jobber blant annet for å ivareta foresattes interesser i skole-hjemsamarbeidet, samt å øke skolekunnskapene og engasjementet hos foresa...
	Økningen skyldes også bevisste FAU-ledere som fremmer saker som gjelder flere enn eget FAU. Denne typen henvendelser har også økt de siste årene, og det er Oslo KFU glade for. De frivillige i organisasjonen bruker mye tid på å svare ut henvendelsene o...
	Oslo KFUs hjemmeside har fått nytt utseende, da den har blitt og fortsatt holder på å oppgraderes. Hjemmesiden er ment som et bidrag i foreldresamarbeidet. Øverst på siden finnes det snarvei til ‘FAU og skolegrupper’. Her finner dere informasjon om FA...
	I 2019 var det totalt 86 henvendelser, mens dette økte til 249 året etter. Hittil i 2021 har Oslo KFU mottatt 219 henvendelser, og det er enda igjen 2/3 av året. Oslo KFU har 50% ansattressurs, og denne bidrar til større gjennomgang og smidighet i beh...

