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Osloskolen har det siste halvåret fått elever fra det krigsherjede Ukraina. De 
har med seg forferdelige opplevelser, men det er fint å erfare hvordan 
skolene og deres FAU har tatt imot elevene med åpne og trygge armer. Oslo 
KFU er takknemlige for innsatsen som gjøres for barna, ungdommen og deres 
familier her i byen! 

Oslo KFU jobber for å legge til rette for et godt skole-hjemsamarbeid 
og ivareta foresattes interesser i skolesammenheng. Ved å ta med oss innspill 
dere foresatte gir, det være seg på skolegruppemøtene, kurskvelder, 
Foreldrekonferansen, mail eller telefon, skapes det utvikling gjennom dialog 
med blant annet Utdanningsdirektøren og byråden for oppvekst og 
kunnskap. Tilbakeblikk på de siste årenes foreldresamarbeid viser at dialog 
nytter, bare hør her: Klasselister skal fortsatt deles ut ved skolene uten at 
FAU skal ha noe ansvar for disse. I tillegg har alle byens FAU-er fått egne 
digitale kontoer hvor det kan kommuniseres og lagres dokumenter. Stadig 
flere tar i bruk Teamsløsningen for FAU, noe vi i Oslo KFU gleder oss over, for 
det betyr at innspill fra oss foresatte gir resultater! 

Like sikkert som at skoleåret er på hell, er Oslo KFUs 
spørreundersøkelse om FAU-arbeid! Lenke til å svare på undersøkelsen ble 
sendt ut til alle FAU-ledelser i uke 21, og vi gleder oss over at mange allerede 
har svart. Likevel oppfordrer vi alle FAU-ene til å videresende lenken og 
minne sine FAU-medlemmer om å svare innen 26.06.22, for jo større 
svarprosent vi oppnår – jo bredere innsikt kan vi få i hvordan 
foreldresamarbeidet foregår. 

Og - snart er det sommerferie, derfor vil vi minne om to ting: For det 
første, prøv å avklare lederansvaret for FAU før sommeren, slik at 
foreldresamarbeidet kan starte samtidig med skoleåret. For det andre: Hold 
av datoen 27. september. Oslo KFU inviterer alle FAU-ene til et digitalt 
skolegruppemøte. Påmelding kan allerede skje via denne lenken.  
 

Med ønske om en god sommer, 
vennlig hilsen Live Skarvang, 

 leder Oslo KFU 
 

Økonomi i FAU 
- bankkonto, forening 
og støtte 



 
Oslo KFU fikk inn nesten 600 henvendelser i 2021, og nesten halvveis inn i dette året kan det se 
ut som om at det blir like mange i 2022. Flere av henvendelsene omfatter spørsmål om økonomi, 
derfor vil vi slå et slag for hvordan FAU kan organisere seg med tanke på håndtering av penger 
og egen økonomi. 
 
Tilgang 
Det er åpenbart forskjellig fra FAU til FAU hvordan de velger å håndtere penger og bankkontoer. 
Vi anbefaler alle å ha to medlemmer til å disponere FAUs bankonto. Det gjør at FAU blir mindre 
sårbar med tanke på pengenes tilgjengelighet, samt at det skaper trygghet for de som skal 
håndtere pengene. FAU kan selv velge hvem som skal disponere bankkontoen, men mange FAU-
er har opprettet rollen ‘kasserer’ og gjort denne personen til én av disponentene. 
 
Uavhengighet og åpenhet 
Dersom ditt FAU ikke allerede er en forening, anbefaler Oslo KFU at FAU-et registreres som dette 
i Brønnøysundregisteret. Det kan dere lese mer om her. Ved å knytte FAUs bankkonto opp til en 
forening, slipper enkeltforesatte å holde i og stå ansvarlig for FAUs penger gjennom private 
kontoer. Det gjør at FAU-kontoen blir fast, mens disponentene endres når FAU melder inn navn 
på det nye FAU-styret til Brønnøysundregisteret. En annen fordel med registrering av forening, er 
at det blir orden på minibank, vipps og andre betalingsløsninger. 
 
Med tanke på åpenhet, kan det også være lurt å ha en fast post på FAU-møtene, der det kort 
legges frem regnskap med eventuelle endringer på bankkontoen siden forrige FAU-møte. Dette 
vil skape gjennomsiktighet i økonomien og gjøre det mulig for alle i FAU å få innsikt i inntekter og 
utgifter. 
 
Støtte og hjelp 
Under pandemien opplevde mange FAU-er at en av deres største kilder til inntekt, nemlig 17. 
maiarrangementet, forsvant. Det er flere steder FAU kan søke midler, så vi legger ved noen 
lenker her: Oslo kommune, Stipendportalen og Sparebankstiftelsen.  
 

 
Dessverre har er det noen FAU-er som opplever rot med penger og/eller underslag. I den 
forbindelse har Oslo KFU fått informasjon om at FAU-er, ved mistanke om underslag, kan søke 
hjelp og juridisk bistand gjennom Oslo kommunes frie rettshjelp. 
 
Dersom dere har noen innspill til hvordan FAU-er kan strukturere og organisere sin økonomi, 
utover det som er skrevet i denne artikkelen, så tar vi imot alle konstruktive innspill med takk. 
Send dem til postmottak@oslokfu.no.  

 

Økonomi i FAU  
– bankkonto, forening og støtte 
 



Siden sist… 

 

Skolegruppemøte i april 
26. april ble møtet gjennomført i lokaler på Helsfyr. Referat ligger på 
nettsiden vår. 
 

Dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap (OVK) 
3. mai var det et dialogmøte med OVK, sammen med blant annet 
Elevorganisasjonen (EO) og barneombudet. Det ble orientert om 
flyktninger fra krigen i Ukraina. Oslo er rigget for å motta disse, men 
det har kommet færre enn tidligere antatt. Refstad skole har rundt 30 
elever fra Ukraina og Stig skole startet mottak 09.05.22.  
 Den pågående opplæringen av skoleledere og andre ansatte for 
å forebygge håndtering av trusler og vold i skolen, ble diskutert og 
kommentert.  
 Flere saker ble spilt inn: alternativ sluttvurdering fremfor 
eksamen, at skolenes rådgivningstjenester bør være uavhengige av 
lærer, at helsesykepleier bør være fast på alle skoler hele tiden og 
hvordan håndtere seksuell trakassering i skolen. Det er også ønskelig å 
få mer informasjon om ny inntaksmodell for VGS. 
 

Innsiktsmøte om rasisme og diskriminering 
5. mai var Oslo KFU invitert av Oslo kommune til å delta i kartlegging 
av rasisme og diskriminering i kommunen. Dette er en del av byrådets 
handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger (2022-2025). Målet 
er å få frem hvor stor del av befolkningen i byen som opplever 
diskriminering i møtet med kommunen, hyppighet og hva som bidrar 
til at noen kommer dårligere ut i kontakt med kommunen. 
 

Dialogmøte med Utdanningsdirektøren (UDE) 
13. mai var det dialogmøte med Utdanningsetaten. Der orienterte UDE 
om sitt fokus på feiring og markering av russetiden. Det vektlegges at 
fellesskapsfølelsen og inkluderingstanken må styrkes. Videre 
orienterte de om mottak av flykninger i Osloskolen. Foreløpig er ikke 
trykket så stort på sektoren, men skolene har vært raske til å snu seg 
rundt og klargjøre for barna som kommer. 
 Gratisprinsippet i skolen og praktisering av dette ved skolene, 
var en sak som er løftet til byrådsavdelingen vi a Oslo KFU. Vi påpeker 
viktigheten av å informere foresatte om ikke å ‘ta helt av’ i sin iver etter 
å legge til rette for aktiviteter i og rundt skolene. Dette gjelder særlig 
skoleball og klasseturer. UDE orienterte kort om lovverket rundt 
gratisprinsippet og at det ligger oppdatert infomateriell på 
Utdanningsdirektoratets (Udir) sine nettsider. 
 

Innsiktsmøte om vold og trusler 
Oslo KFU deltok på kommunens innsiktsmøte 30. mai. Det tok 
utgangspunkt i hva som vil være de viktigste forutsetningene for å 
forebygge og redusere omfanget av vold og trusler for å sikre ansatte 
og elever i barnehage og skole et trygt og godt læringsmiljø. 



 

Nye inntaksregler for videregående skole 
 
Oslo KFU har vært deltagende i inntaksutvalget, som har sett på og vurdert forskjellige modeller 
for inntak av elever til videregående skole (VGS). Styret i Oslo KFU vil gjerne invitere til 
innspillsrunde når det gjelder forslaget til nye inntaksregler fra byråden for oppvekst og 
kunnskap (OVK). 
 
Byråden foreslår en modell, også kalt blandingsmodellen, som baserer seg på et regelverk fra en 
bydel i London. Inntaket av elevene vil fordeles seg slik: 

• 50 % av elevene kommer inn fordi de har best karakter, og 
• 50 % av elevene tas inn fra grupper med ulikt karakternivå.  

 
Det vil si at den siste halvdelen av elever kommer fra fem ulike grupper, der hver gruppe får 10 % 
av plassene. Blandingsmodellen fraviker fra dagens regelverk ved at ikke alle elever vil kunne få 
ønsket skoleplass etter karakterer. Byrådens forslag angir ikke hvordan det nye regelverket vil 
utformes, noe som kan gjøre at elevenes rettsikkerhet og klagemuligheter vil reduseres. I tillegg 
er blandingsmodellen kompleks, noe som kan gjøre det vanskelig å forstå for brukerne. 
 
Dersom du eller ditt FAU har innspill i saken, send det gjerne til postmottak@oslokfu.no.  
 

Møteplan for FAU, høsten 2022 
 

September - tirsdag 27.09.22 
Digitalt ekstraordinært årsmøte for valg av valgkomitékandidater 
som har sagt seg villige til å stille. Kl 18:00 – 18.30. 
 

Digitalt skolegruppemøte for alle FAU-ene i byen fra 18:30 – 20:00. Agenda kommer etter 
sommerferien. Påmelding kan skje allerede nå. 
 

November - torsdag 03.11.22 
Fysisk 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 påmeldingslenke 
kommer. 
 

November - onsdag 23.11.22 
Fysisk skolegruppemøte for alle FAU-ene i byen fra 18:10 – 20:00. Agenda og påmeldingslenke 
kommer til høsten. 
 

Har ditt FAU innspill til møteagendaen? Send dem på mail til oss, postmottak@oslokfu.no.  
 

 

 


