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Påskeferien er straks en realitet, noe som gir mulighet for å roe ned 
tempoet i hverdagen og kanskje ta seg litt fri. Oslo KFU har hatt det 
hektisk denne vinteren, men det har vært gøy, spennende og 
interessant å arrangere skolegruppemøte i februar, Foreldre-
konferansen (FK2022) i mars og årsmøte nå i april. 
 Det varmet stort å se gleden i deltakernes ansikter når de traff 
‘gamle’ kjente og nye bekjentskaper på FK2022. Årets tematikk 
handlet om å synliggjøre muligheter i en skole for alle. På konferansen 
hørtes stemmene til elevene, foresatte, skolen, andre skoleressurser 
og byråkratiet. Det var og er fint å legge til rette for arenaer hvor 
fellesskap og relasjoner kan bygges! Det blir forresten igjen mulighet 
for fellesskap i slutten av måneden, da Oslo KFU arrangerer skoleårets 
siste skolegruppemøte 26. april. Ett av temaene der vil være hvordan 
finansiering av FAUs aktiviteter foregår i byen vår. Er det mulig å 
synliggjøre hvordan dette skjer og lage et forslag om beste praksis? 
Agenda til skolegruppemøtet og påmelding finner dere her.   
 På FK2022 ble også årets FAU annonsert. Vinneren av FAU-
prisen var én av var mange sterke kandidater. Takk til alle som søkte – 
det blir nye muligheter neste vinter!  

Avslutningsvis vil vi minne om at foreldresamarbeidet nyter 
godt av å gjennomføre valg av FAU-ledelsen FØR sommerferien. Som 
det ble kommentert på skolegruppemøtet i februar: «Tips er å velge 
FAU-representanter på våren. Vi gjorde det da jeg var FAU-leder på 
barneskolen – fungerte veldig bra! Men på ungdomsskolen gjør vi ikke 
det og da kommer vil seint i gang...»  
 

Godt valg og vårhilsen fra Live Skarvang, 
 leder Oslo KFU 

 

Kjære FAU-medlemmer og skoleledere! 



	
	

	

FAU-ene i byen har ansvar for egen økonomi, helt adskilt fra skolens. FAU initierer og 
gjennomfører mange aktiviteter, enten for elevene eller for elevene og foresatte sammen. Hva 
bruker FAU-ene penger på? Hvordan hente inntekter eller finansiering og er det noe vinne på å 
utforme forslag til felles eller beste praksis-anbefaling? 
 

I vinter fikk Oslo KFU en henvendelse fra et FAU med spørsmål om hvordan FAU-aktiviteter finansieres. I 
byen vår finnes det 134 kommunale grunnskoler, fordelt på 79 barne-, 27 ungdoms- og 28 barne- og 
ungdomskoler. De fleste FAU-ene henter penger gjennom dugnadsbaserte arrangementer eller fra 
søknader til legater og stiftelser. Noen skoler og FAU-er mottar også pengegaver fra venneforeninger. Ut 
fra antall skoler, kan det tyde på at det også finnes mange praksiser rundt drift av FAUs aktiviteter.  
 

«Alle skal med» - gratisprinsippet i skolen og dugnad 
Gratisprinsippet innebærer at all opplæring, knyttet til skoletid, skal være gratis for elever og foresatte. 
Noen skoler i Oslo har, i tillegg til det lovpålagte FAU-organet, knyttet til seg venneforeninger som årlig 
bidrar med økonomisk støtte til skolen og elevene. Ifølge Brønnøysund-registeret er det 13 offentlige 
osloskoler som har venneforeninger, der medlemmene gjerne er foresatte og/eller lokale bedrifter. 
Gjennom gratisprinsippet er det presisert at skolen kan motta gaver, men slike donasjoner skal være 
anonyme og frivillige, altså gitt uten å kjenne på press. Gratisprinsippet krever også at pengegaver ikke kan 
benyttes til opplæring. 
 
Det er delte meninger om pengegaver påvirker gratisprinsippet. Bidrag gjennom dugnadsarbeid skjer ofte 
i regi av foreldregruppen og FAU. Mange ser på den frivillige innsatsen som en verdifull ressurs alle foreldre 
kan ta del i, uansett sosial og økonomisk status. Dugnad kan dermed bidra til sosial utjevning, mens noen 
vil hevde at donasjoner fra venneforeninger motvirker dette. Uansett ståsted, så er det ingen tvil om at 
innsenderen av henvendelsen har et poeng når vedkommende skriver at «jeg har snakket med et par lokale 
FAU-ledere, og forstår det er ganske ulike praksis fra skole til skole på om og hvor inntekter hentes».  
 

Beste praksis-anbefaling – kan den finnes? 
Oslo KFU tror det er hensiktsmessig å få førstehåndsinformasjon fra FAU-ene om dette med finansiering. 
Derfor har vi valgt å sette opp temaet på agendaen førstkommende skolegruppemøte, tirsdag 26. april. 
Det gir oss muligheten, i fellesskap med dere foresatte, til å få et innblikk i praksisen rundt finansiering av 
FAUs aktiviteter i byen vår. Det er usikkert på om den beste praksis kan utarbeides, men gjennom delinger 
og drøftinger på skolegruppemøtet bør det kunne lages en anbefaling som FAU-ene kan dra nytte av. Oslo 
KFU sitter ikke på noe materiale om slik finansiering, men vi har erfart at frivillig arbeid bidrar til utjevning 
av sosial ulikhet. Derfor er det viktig og nyttig å synliggjøre muligheter for hvordan finansiering kan foregå.  
 
Vi ser frem til skolegruppemøtet, og har du av en eller annen grunn ikke mulighet til å delta, så send gjerne 
noen ord til postmottak@oslokfu.no om hvordan dette arbeidet foregår hos dere i dag #fellesskap 
#sharingIsCaring #foreldresamarbeid. 

 
#dugnad 

#gratisprinsippet 
#venneforening 
#beste-praksis? 
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Aktiviteter i regi av FAU – hvordan finansiere disse? 

	



Skolegruppemøtet i februar  
Oslo KFU orienterte om status på saker som FAU-er har meldt inn, samt gikk 
gjennom møtevirksomhet og aktiviteter denne våren. Det var både felles 
diskusjoner om to satte temaer og gruppediskusjoner. Referat er sendt ut til alle 
FAU-ene og finnes også på nettsiden vår. 
 

Møte med utdanningsdirektøren (UDE) 
Oslo KFU hadde dialogmøte med utdanningsdirektøren 18.03.22. Etaten 
orienterte om byrådssaken om elevmedvirkning samt om status på etatens og 
skolenes arbeid med krigen i Ukraina. Det var samtale om Ipad i skolen, der 
evaluering pågår. Alle skoler skal ha en plan for bruk av arbeidsverktøyet og det 
er 14 IKT-veiledere som jobber med å samle informasjon om effekt/resultat av 
Ipadbruken. UDE kjører også nå en pilot om ny filterløsning som skal sikrere og 
trygge Ipadbrukerne. Vold og trusler i skolen ble også diskutert, samt om 
foresatte med annet morsmål enn norsk kan få informasjon på eget språk via 
Skolemeldingsappen. Det er et økonomisk spørsmål, men UDE vil se på dette i 
sammenheng med utvikling av filmsnutter om foreldresamarbeidet. Oslo KFU vil 
informere når vi vet noe mer. 
 

Foreldrekonferansen 23. mars 2022 
En full konferansesal fikk innblikk i temaet ‘En skole for alle – vi synliggjør 
muligheter’. Stemmer fra ulike nivåer i skolesystemet satt fokus på ulike 
muligheter. FAU-prisen ble også delt ut av Oslo KFU. Tilgjengelige presentasjoner 
finnes på nettsiden til Oslo KFU. 
 

Møte med byråd for oppvekst og kunnskap (OVK) 
31.03.22 var møtte styret i Oslo KFU ‘skolebyråden’ og hennes folk. Saker som 
ble diskutert var skolefinansiering (mismatch mellom beløp i rammebrev og 
byrådens minstetall). OVK sa at i praksis mottar ingen skoler mindre enn 73.000 
kr pr elev, men dette må sees i forhold til hva skolene mottar totalt. Oslo KFU vil 
følge opp saken med UDE. Videre ble de store etterslepene som gjelder 
rehabilitering av skolebygg og ny inntaksmodell til VGS diskutert. Begge disse 
sakene vil også bli fulgt opp av oss. 
 

Årsmøtet 2022 
Årsmøtet ble avholdt i henhold til sakslisten. Det ble også stemt over forslag til 
retningslinjer til valgkomité og medlemmer til styret. Protokoll vil bli lagt på 
nettsiden for årsmøter. Styret i Oslo KFU består nå av Live Skarvang, Kjersti 
Austdal, Erlend des Bouvrie og Annette Gauslå. Tusen takk til alle som deltok og 
bidro med innspill og diskusjoner!  
 

Informasjon fra UDE om teamsløsningen for FAU 
21. april slipper UDE en endring i Teamsløsningen. Det innebærer at FAU-ledere 
og nestledere kan sette opp videresending av mail fra FAU-kontoen til sine 
private e-poster. 
 Oslo KFU har meldt inn noen FAU-ers tilbakemelding med problemer 
rundt jobb/private/FAU-bruker-kontoer på Teams. Nå ser det ut som om 
Microsoft tar tak i problemet og ruller ut en løsning på dette innen utgangen av 
juni. Vi informerer ytterligere når vi vet noe mer. 
 

Høring om personvernvurdering i digitale læremidler 
I mars leverte Oslo KFU et høringsnotat om personvern i digitale hjelpemidler. 
Arbeidet fortsetter i starten av mai, da det skal være et møte om videre prosess. 
 
 

Siden sist… 
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