
Nytt skoleår har akkurat startet, og det er mye som skal på plass i løpet 
av kort tid; innarbeiding av hverdager for barn og voksne, nye 
treningstider for barna, foreldremøter og oppstart av FAU. Vi ønsker 
dere lykke til med valget av FAU-ledelse og samtidig spiller inn en 
tanke: hvis dette valget gjøres FØR sommerferien, vil alle FAU-ene 
være klare til samarbeid ved skolestart. Tiden i foreldresamarbeidet er 
verdifull, så bruk den godt! Heldigvis har mange FAU-er gode rutiner 
for hvordan foreldresamarbeidet ved egen skole kan foregå, slik at nye 
foreldre og FAU-kontakter kan loses trygt inn i samarbeidet. Oslo KFU 
vil gjerne minne om brosjyren vi har, som kan bidra til struktur i FAU-
arbeidet. Dere finner brosjyren på denne nettsiden.  
  Nytt skoleår betyr også behov for utdeling av oppdaterte 
klasselister. Det er fortsatt FAU-er som opplever vansker med å få tak i 
disse listene. Du kan lese om hvordan dette kan løses på neste side. 
 Som dere kan se av møteplanen på siste side, så er det – som 
vanlig, flere aktivitetstilbud denne høsten. I slutten av september 
gjennomfører vi ekstraordinært årsmøte, der det skal gjøres valg av 
medlemmer til en valgkomité. Vi ønsker også velkommen til et digitalt 
skolegruppemøte tirsdag 27.09.22 kl 18:30 – 20:00. Dette er et sted 
hvor du kan møte andre foresatte, samt stille spørsmål og diskutere 
aktuelle FAU-saker. Tema denne gangen er inkludering i skolemiljøet 
og kjernen i FAU-arbeid. Det er også satt av tid til å gruppevis diskutere 
egne utfordringer. Påmelding kan du gjøre her og agenda finnes her. 
Håper vi ser deg eller noen fra ditt FAU. Velkommen! 
 

Med ønske om en god høst, 
hilsen Live Skarvang, leder Oslo KFU 
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Spørreundersøkelsen  
- hovedpunkter 

Siden 1998 har Oslo kommunale foreldreutvalg (Oslo KFU) jobbet for å forankre og 
fremme foreldrenes stemme gjennom FAU-ene. Gjennom de årlige 
spørreundersøkelsene generelt, og ut fra resultatene fra årets spørreundersøkelse 
spesielt, er det noen punkter som trer tydelig frem. En del av disse reflekterer noen 
saker som Oslo KFU har tatt opp over år. 
 
Skoleleders ansvar og roller 
Tydeliggjøring og ansvarliggjøring av skoleleders rolle i foreldresamarbeidet er det første 
punktet, og det kommer enda tydeligere frem etter koronatiden. Dernest trekkes frem behovet 
for avklaring av innholdet i FAU-roller samt et felles løft rundt viktigheten av FAU-arbeid. Her er 
det betimelig å stille spørsmål ved skoleledelsens engasjement når foresatte skal inviteres inn i 
foreldresamarbeidet. En foresatt skriver følgende: «Rektor er ikke så opptatt av skole-hjem, 
men har åpenbart nok med å styre skolen». Det er ingen tvil om at det å være øverste leder 
på skolen er krevende, men likevel er en av skoleleders oppgaver å tilrettelegge for et godt 
samarbeid med foresattegruppen. Tilbakemeldingen i denne og tidligere spørreundersøkelser 
viser at graden av alvor er veldig sprikende i Osloskolen, og at samarbeidet svært ofte avgjøres 
av rektors engasjement opp mot de foresatte. 
 
Engasjement 
Det kan virke som at flere skoler opplever at dugnadsånden og frivillig innsats er synkende, noe 
som i siste instans er svært uheldig for våre barn og unge. Dette punktet henger sammen med 
et av de andre resultatene fra spørreundersøkelsen, nemlig at det er behov for å skape 
engasjement i foresattegruppen. Dette har blitt veldig tydelig under koronatiden, men 
tilbakemeldingene viser at behovet også var til stede forut for pandemien. Dette er noe Oslo KFU 
opplever er vesentlig å gripe fatt i, da rekruttering inn i foreldresamarbeidet kommer både 
elever, foresatte og skolen til gode. 
 
Klasselister 
Det tredje og siste hovedpunktet vi trekker frem her, er utdeling av klasselister. Nytt skoleår 
betyr behov for utdeling av oppdaterte klasselister. Det er fortsatt FAU-er som opplever vansker 
med å få tak i disse listene. Vi vil derfor minne om presiseringen fra Utdanningsetaten (UDE) i 
november 2020: «Skolene er pålagt å utlevere klasselister i henhold til offentlighetsloven hvis 
noen ber om innsyn, så lenge listene ikke inneholder taushetsbelagt informasjon. Klasselistene 
hentes da fra det skoleadministrative systemet». Les mer om dette på vår nettside. 
 
Det tar tid å skape positive endringer i foreldresamarbeidet, men samtidig viser erfaringene at 
tålmodighet gir resultater. Oslo KFU er takknemlig for innspillene og tilbakemeldingene. Disse vil 
skape føringer for vårt videre arbeid, da svarene fra undersøkelsen vil brukes som delgrunnlag 
for arbeidet det kommende skoleåret samt i et lengre arbeidsperspektiv med tanke på å finne 
forbedringspotensialet i skole-hjemsamarbeidet. 
 

2022 



Teamsløsningen – et verktøy for FAU 

Desember 2021 ble Teamsløsningen for FAU lansert. Dette verktøyet har blitt 
tilgengelig for FAU-ene etter at deltakere på skolegruppemøter de siste årene har 
uttrykt behov for egen lagringsplass for FAU-dokumenter.  

Teams er en samarbeidsplattform som blant annet legger til rette for kommunikasjon gjennom 
mail, videomøter og lagring av filer. I og med at Osloskolen allerede bruker Office 365, som Teams 
er en del av, så ble FAU-ene inkludert i denne plattformen. Det er Utdanningsetaten som eier 
lisensene og har lagt til rette for at FAU-ene skal få tilgang på plattformen, mens det er Oslo KFU 
som har sørget for at alle brukerne fikk brukernavn og passord.   
 

Hvert FAU har to lisenser, men noen foresatte har gitt tilbakemelding via årets 
spørreundersøkelse om at de gjerne skulle hatt flere brukere. Det har blitt foretatt vurderinger 
rundt dette, og særlig økonomi har spilt inn, så pr nå vil ikke antallet lisenser pr FAU øke. Men, i 
løpet av høstsemesteret skjer det endringer med påloggingen. FAU-brukeren skal over på FEIDE 
og da må passordene byttes. Informasjon om dette kommer via mail senere i høstsemesteret. 
 

Teamsløsningen for FAU er en relativt ny ordning i foreldresamarbeidet og vi ser at det er et 
forbedringspotensiale. Det har blitt meldt tilbake at pålogging er krevende for enkelte og at det 
er utfordringer knyttet til å skifte mellom eksempelvis jobbruker og FAU-bruker, men det har 
Microsoft nå gjort endringer rundt. Med brukerne får også FAU egen mailkonto, og Oslo KFU 
opplever at flere og flere FAU tar disse i bruk. Det gjør at kontakten med det enkelte FAU ikke 
lenger er personavhengig når det kommer til mailadresse. Dette er vi i KFU ekstra glad for 
ettersom det å innhente oppdatert kontaktinfo til FAU ledelsen etter valg, har vært og er til 
dels en svært ressurskrevende jobb. Angående mail har det også vært umulig å videresende 
mail til private kontoer, men dette er nå ordnet opp i.   
 

Oslo KFU har laget en brukerveiledning for å prøve å imøtekomme utfordringene, samt å 
tydeliggjøre hva Teamsverktøyet kan brukes til. Vi håper flere og flere FAU-er vil ta i bruk 
ordningen! Klikk her hvis du ønsker å få fatt i brukerveiledningen eller intro til bruk av Teams. 
 
 
 
 
 

 
 
 

I tillegg arrangerer Oslo KFU kurs om hvordan drive FAU-arbeid. Du er velkommen i november! 
Der vil drevne FAU-ere, gjennom egen kompetanse og engasjement, gi informasjon og praktisk 
innsikt i strukturer som kan legge til rette for et godt foreldresamarbeid. 

Hver høst arrangerer Oslo KFU et kurs for alle som sitter i FAU, 
med mål om å inspirere til og konkret komme med råd om 
hvordan skole-hjemsamarbeid kan drives.	 
  

Kurset gir også en god mulighet til å knytte kontakt med andre 
FAU-er og drive erfaringsutveksling med disse. Vi setter av tid til 
spørsmål om og diskusjon rundt skole-hjemsamarbeid. Vil du være 
med eller vet du om noen som kan ha utbytte av dette kurset?  
 

Påmelding via denne lenken eller send navn og skole til 
postmottak@oslokfu.no innen 30.10.22. 

	
 
	

Kurs om FAU-arbeid, torsdag 3. november 2022 
 

 
 

	

	

	



	

Møte med diabetesforbundet 
14. juni møtte Oslo KFU med forbundet Diabetes Barn og Unge. De 
opplever at den enkelte skole har sin egen måte å følge opp elever med 
utfordringer/diagnoser, slik at det blir litt tilfeldig hva slags kompetanse 
elevene møtes med. Denne svakheten i skolen kan bli justert dersom 
det fremskaffes en helhetlig løsning med felles retningslinjer og 
opplæring av skolepersonell. Oslo KFU oppfatter at dette er en sak som 
involverer endringer i skolenes økonomi, og vil derfor se på hvordan 
dette kan adresseres politisk.  
 

Tverrfaglig møte med Trygg trafikk 
23. juni deltok Oslo KFU på møte angående skolestart 2022. Andre 
aktører var Ruter, Bymiljøetaten, NAF Oslo, Hjertesoneprogrammet og 
Bypatruljen. Hensikten var å se på hvordan ulike etater kan samordne 
seg, slik at skolestarten blir god for alle elever, og da særlig for 1. 
klassingene. Trygg Trafikk informerte blant annet om et hefte de har 
laget som heter «6-åringer på skolevei». Hjertesoneprogrammet 
samarbeider med Bypatruljen om skoler hvor det er mye trafikk og 
utfordringer knyttet til dette, eksempelvis parkering ved skolen og 
avlevering/henting av barn. 
 

Filmer mot mobbing 
Oslo KFU har bidratt inn i faggruppen til Røde Kors om utvikling av 
ressursen «Rollemodeller mot mobbing i skolen».  Målet er at mange 
skoler vil benytte seg av en eller flere av filmene på foreldremøter, 
gjerne som utgangspunkt for aktuelle diskusjoner. Det er fem filmer, 
fordelt på titlene: 1) Godt fellesskap i klassen, 2) Hva vi foreldre sier, 
betyr noe, 3) Barn trenger voksne som bryr seg, 4) Er vi tilstede? og 5) 
Ikke del bilder av meg. Filmene vil være et godt verktøy i et systematisk 
arbeid med å skape trygge klassemiljøer og forebygge mobbing.  Lenke 
filmene finner du her. 
 

Vi minner om... møteplan høsten 2022 
Fint om dere også orienterer om disse møtene i eget FAU, slik at folk kan 
holde av datoene.  
 

Skolegruppemøter 
27.09.22, digitalt: 18:30 – 20:00. Påmelding og agenda finnes her. 
23.11.22, fysisk møte: 18:00 – 20:00. Påmelding gjøres her og agenda 
kommer. 
 

Ekstraordinært årsmøte for valg av valgkomite 
27.09.22, digitalt: 18:00 – 18:25. Påmelding gjøres her og innkalling 
finnes her. 
 

Kurs i FAU-arbeid 
03.11.22, fysisk møte: 18:30 – 21:00. Påmelding gjøres her, invitasjon 
finnes her. 

Siden sist… 


