
Oslo Kommunale 
Foreldreutvalg 

Etablert i 1998,  
 

stiftet 18. oktober 2011 

Kjære FAU-medlemmer og skoleledere! 
Innhold 

1	

3	

4	

Hilsen fra lederen 
Live Skarvang 

Siden sist… 
Hva har skjedd og hva 
skjer? 
 

Infobrev - november 2022 

2	

Kort om... 
FAU-prisen 
FK 2023 
Møteplan 2023 
 

Det har vært en hektisk, men innholdsrik høst for Oslo kommunale 
foreldreutvalg (Oslo KFU). Sist uke gjennomførte vi kurs om FAU-
arbeid, og tilbakemeldingene er at mange nye FAU-ere synes det er 
fint å treffe andre i samme rolle. Vi vil i den sammenheng minne om 
brosjyren ‘Innføring i FAU-arbeid’, og håper den oppleves som et godt 
verktøy for FAU.  
 Oslo KFU har i høst blitt spurt om å gi innspill til 
byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap (OVK) om forebygging av 
vold og trusler i skolen. Hos Utdanningsetaten (UDE) har vi gitt innspill 
til handlingsplanen mot mobbing, vold og trusler. I tillegg har UDE 
startet med en helhetlig vurdering av spesialundervisningen i 
Osloskolen. Oslo KFU har sendt denne ut til alle FAU-ene for mulighet 
til innspill. Dessverre er fristene for tilbakemelding ofte svært korte, 
noe som gjøre at vi ikke alltid kan henvende oss til FAU-ene for 
verdifulle innspill. Vi har adressert dette til etatene, og forventer at 
dette vil justeres noe. Dersom du kan eller ønsker å bidra inn i slike 
eller tilsvarende prosesser og er god til å samarbeide, så ta gjerne 
kontakt med oss. Jo flere som trekker i samme retning innen 
foreldresamarbeidet, jo mer kan vi få utrettet! Vil du lese mer om 
foreldreengasjement på kommunalt nivå? Klikk her. 

Vi ønsker også velkommen til et fysisk skolegruppemøte 
onsdag 23.11.22 kl 18:00 – 20:00. Ett av temaene denne gangen vil 
være unge og rus. Det er også satt av tid til å gruppevis diskutere 
erfaringer og fokusområder. Påmelding via denne lenken og agenda 
finnes nederst på denne siden her. Håper vi ser deg eller noen fra ditt 
FAU. Velkommen! 
 

Med ønske om en god november og førjulstid,  
hilsen Live Skarvang, leder Oslo KFU 

Teamsløsningen  
for FAU 
- endring i pålogging 



 

Teamsløsningen for FAU 
- endring i pålogging 

 

Teamsløsningen for FAU er et felles verktøy for kommunikasjon for hvert FAU i Osloskolen. 
Oslo KFU gleder seg over at flere og flere FAU-er tar i bruk løsningen med tanke på lagring 
av FAU-dokumenter, egen FAU-mail og mulighet for digitale møter. 
 
Hæ? tenker du kanskje, Office365 er da så mye mer enn bare mail, dokumentlagring og 
videomøter? Jo, det er helt korrekt, men Teamsløsningen for FAU ble hovedsakelig opprettet for 
å imøtekomme behovene for nettopp disse tre. Det er FAU-ene selv, gjennom deltakelse og 
innspill på skolegruppemøter de siste årene, som har gitt klar beskjed om at FAU trenger et digitalt 
‘kontorverktøy’. 
 
Pålogging 
Siden årsskiftet har alle FAU-ene hatt tilgang til to brukere i Office 365, samt et eget FAU-team i 
Teams. Oslo KFU holdt et orienteringskurs om Teamsløsningen i starten av 2022, der vi også viste 
til en brukerveiledning/Q&A som er utarbeidet for FAU-ene med blant annet påloggingsinfo. 
 
Nå har Osloskolen varslet at de endrer sine systemer og går over til tofaktorspålogging. Det betyr 
at muligheten til å logge seg på via sts.skoleplattform.no fjernes, slik påloggingen er pr i dag. FAU-
ene trenger ikke bruke tofaktor, men pålogging vil etter et gitt tidspunkt skje gjennom FEIDE via 
Office.com. Oslo KFU vil informere alle FAU-ene via mail om når endringene trer i kraft. Hvis du 
er usikker på hvordan ny pålogging skal gjøres, ta en kikk på brukerveiledningen som ligger på 
nettsiden til Oslo KFU eller denne hurtig-forklaringen: 
 

 

  

 
Åpne nettleseren, 
https://office.com 
og klikk «Logg på». 

Velg «Oslo kommune» 
som tilhørighet og skriv 
inn brukernavn (IKKE ta 
med @osloskolen.no). 

Inne i Office, klikker du på 
profilbildet øverst i høyre 
hjørne og velger «Vis 
konto». 

Velg «Passord» og endre dette til 
noe du selv vil ha. 
 
Lykke til! 

 
Hvordan kommer vi i gang? 
Av erfaring vet vi at mange FAU-er endrer ledelser før og etter sommerferien, så dersom ditt FAU 
ønsker å ta i bruk løsningen, men ikke vet hvor brukernavn og passord finnes, ta kontakt med oss 
på postmottak@oslokfu.no. 
 



 

Helhetlig gjennomgang av spesialundervisning i Osloskolen 
Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap (OVK) har bedt Utdanningsetaten 
(UDE) å gjennomgå feltet og levere en kunnskapsoppsummering innen 
utgangen av året. UDE skal også levere faglige vurderinger og anbefalinger for 
videre retning og prioriterte innsatsområder for spesialundervisningen innen 
mai 2023. Oslo KFU deltok i september og oktober som innspillspartner for 
brukere- og interesseorganisasjoner som et bidrag i dialogen frem mot de to 
fristene. 
 
Møte med utdanningsdirektøren (UDE)  
26.09.22 var det flere saker på møteagendaen: kurs for håndtering av 
utagerende elever, for her er det viktig å ta hensyn til elevens vern, andre 
elever og lærernes trygghet. Videre ble det diskutert utdeling av klasselister, 
skoleruta for kommende år og ny oppdatering på skoleappen. FAU-innspill 
om ‘Laget rundt eleven’ ble diskutert. Det er utfordring knyttet til elever med 
samme diagnose har ulik oppfølging, behandling og samarbeid i bydelene, 
men faktisk også innen samme bydel. Det skal gjennomføres et prosjekt med 
fire skoler, og disse skal ha jevnlig møter for å bedre samarbeidet mellom de 
ulike instansene rundt eleven i bydelen. Håpet er at dette er en modell som 
kan brukes i hele byen, slik at elevenes rettigheter og behandling skal være lik 
jf. lovverket, men tilpasset den enkelte elev. Oslo KFU er nysgjerrig på 
hvordan dette påvirker helsesykepleiers muligheter, og vil følge opp dette. 
 
Ekstraordinært årsmøte – valg av valgkomité 
27.09.22 ble det valgt inn medlemmer til valgkomité i Oslo KFU, jf. vedtak på 
årsmøtet i april. Innstilte kandidater ble presentert og valgt.  
 
Skolegruppemøte i september 
I etterkant av det ekstraordinære årsmøtet ble høstens første 
skolegruppemøte gjennomført. Det var innlegg om inkludering og godt 
skolemiljø, samt drøftinger rundt hva FAU-arbeid egentlig skal være. Referat 
ligger her, på nettsiden vår.  
 
Møte med byråd for oppvekst og kunnskap (OVK)   
28.09.22 skulle det vært møte med skolebyråden, men dette ble flyttet til 
24.10.22 grunnet sykdom. Her ble innmeldt sak fra et FAU om ‘Laget rundt 
eleven’ diskutert og løftet opp i systemet. Vi fikk stilt spørsmål om hva det 
betyr for elevene at Osloskolen skal være traumeorientert. Dette skal nå 
utformes i de ulike etatene, slik at UDE skal jobbe opp mot skolen. Bydelene 
har ansvar for helsesykepleierne og skal jobbe med hva dette betyr for dem. 
Spilte også inn behov for felles kunnskap om diagnoser som ikke utløser ekstra 
ressurser. Oslo KFU spilte inn at det finnes mange ressurser i byen, men de 
trenger tilgang til fellesskap hvor dette kan deles. Saken vil bli tatt med videre. 
 
Kurs om FAU-arbeid 
I begynnelsen av november gjennomførte Oslo KFU sitt årlige 
introduksjonskurs til FAU-arbeid. Mange spørsmål ble stilt, det var stort 
engasjement i diskusjonene og mange bånd ble knyttet på tvers av FAU-ene i 
byen. Presentasjon og gruppediskusjoner legges ut på nettsiden vår i løpet av 
denne uken.  
 

 

Siden sist… 



 

 
 

16. februar 2023 kl 18:00 - 20:00 
Skolegruppemøte, fysisk oppmøte. Info om sted kommer.  
Påmelding her. 
 
15. mars 2023 kl 17:30 - 20:30 
Foreldrekonferansen 2023, fysisk oppmøte. Info om sted 
kommer. Påmelding her. 
 
11. april 2023 kl 18:00 - 19:30 
Årsmøte, digitalt oppmøte. Frist for å melde inn saker er to 
måneder før møtetidspunkt. Påmelding her. 
 
Agendaer, møtesteder og påloggingsinformasjon kommer via 
mail, nettsiden vår og Facebook. 
 
 
 

FAU-prisen 2023 

FAU-prisen deles ut til et FAU som har bemerket seg gjennom 
innovativt, kreativt og/eller omfangsrikt arbeid mellom skolen og FAU. 
En jury vil vurdere innkomne søknader og velge vinnere for 2023.  
 
Kriteriene for å søke finner dere her, vedtekter for FAU-prisen.  
 

Søknadsfristen er 28.02.23. 
 
Spørsmål vedrørende FAU-prisen kan rettes til postmottak@oslokfu.no. 

Foreldrekonferansen 2023 

 Årlig arrangerer Oslo KFU en foreldrekonferanse som er en inspirasjonskveld for de frivillige i 
skole-hjemsamarbeidet. FK2023 går av stabelen  

 

onsdag 15. mars 2023 kl 17:30 – 20:30  
  

Hold av datoen eller meld deg på via denne lenken nå. Det vil være begrenset med plasser. 
Vi håper du eller andre fra ditt FAU vil være med på denne inspirasjonskvelden!   

 
Oslo KFU ønsker å komme i kontakt med noen FAU-medlemmer som kan jobbe sammen med oss frem 

mot konferansen. Oppgavene er varierte og vi trenger innspill på tematikk og innlegg, sette sammen et 
program med foredragsholdere, kontakte utstillere/stands samt følge opp teknikk og bevertning.  

Små og store bidrag er velkommen!  
 

Ta gjerne kontakt med oss på postmottak@oslokfu.no. 
 

Møteplan våren 2023 

 


