
Kjære FAU-medlemmer og skoleledere! 

1	

Hilsen fra lederen 
Live Skarvang 

FAU-dokumenter 
Lagringsmuligheter på 
skolenes plattform 

Siden sist… 
Hva har skjedd og hva 
skjer? 
 

2	

Etablert	i	1998,		
	

stiftet	18.	oktober	2011	

Hva betyr egentlig frivilligheten for foreldresamarbeidet? Du som 
leser dette, er mest sannsynlig en av de som allerede har valgt å 
engasjere deg. Det er et verv uten økonomisk betaling, men svært 
mange av oss deltar frivillig fordi det er interessant, gøy og åpner opp 
for et spennende og inkluderende fellesskap. 
   Frivilligheten er i endring, noe du kan lese litt mer om på 
neste side. Der stiller Oslo KFU også en del spørsmål knyttet til 
endringen, fordi vi mener det er viktig å se på hva som må til for å 
opprettholde frivillig foreldresamarbeid – både nå og i fremtiden. 
Spørsmålene kan og bør løftes opp i ditt lokale FAU, men Oslo KFU 
ønsker også å løfte opp utfordringene rundt rekruttering på 
kommunalt og nasjonalt nivå. Derfor vil årets inspirasjonskveld, 
Foreldrekonferansen 2023, handle om nettopp rekruttering til 
frivilligheten innen skole-hjemsamarbeid. Du, ditt FAU samt dere 
skoleledere er herved invitert! Bakerst i dette infobrevet finner dere 
praktisk informasjon og påmeldingslenke til FK2023. Vi håper å se 
noen fra ditt FAU og din skole, da denne problemstillingen er aktuell 
for alle partene i skole-hjemsamarbeidet. Velkommen! 

Oslo KFU benytter anledningen til å minne om det digitale 
skolegruppemøtet 16.02.23. Invitasjon og agenda er sendt ut på mail 
til alle FAU-ledelsene og temaet er gratisprinsippet. Vi minner også 
om fristen for å søke om heder og ære gjennom FAU-prisen 
(28.02.23). På siste side kan du lese om hvilke kriterier som ligger til 
grunn - kanskje ditt FAU bør søke i år?  
 

Beste hilsen Live Skarvang, 
leder Oslo KFU 

Infobrev - februar 2021 

Oslo Kommunale 
Foreldreutvalg 

Innhold 

3	

4	

Informasjon 
FAU-prisen, 
FK2023 og  
Årsmøtet 
 

Hilsen fra lederen 
Live Skarvang 

Siden sist… 
Hva har skjedd og hva 
skjer? 
 

1	

2	

Infobrev - februar 2023 

Etablert	i	1998,		
	

stiftet	18.	oktober	2011	

Shoutout til 
frivilligheten 
- engasjement til 
fellesskapet 



Deltakelse i frivilligheten har en sterk tradisjon i Norge, ifølge Institutt for samfunnsforskning 
(Kvale, 2018). Historien viser at deltakelsen har vært høy og rekrutteringen bred. De siste fem 
til 10 årene har det skjedd en dreining, og særlig under koronapandemien var det synkende 
aktivitet i den frivillige sektoren. Hva trenger det frivillige foreldresamarbeidet fremover? 
 
Det er utallige engasjerte foresatte ute ved skolene, men mange FAU-er melder tilbake at det er 
vanskelig å få rekruttert til de frivillige vervene i foreldresamarbeidet. Oslo kommunale 
foreldreutvalg (Oslo KFU) opplever også utfordringer med rekruttering. Tall fra senter for 
forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, viser at 1 av 3 organisasjoner opplever utfordringer 
med å knytte til seg nye medlemmer eller frivillige (Bruun, 2022). 
 
Hvorfor er det slik? Koronapandemien er én grunn, da måten mange frivillige organisasjoner er 
organisert på, ikke var forenlig med smittetiltakene i samfunnet. En annen viktig faktor, er 
endringen i hvordan frivillige ønsker å delta. Det er færre som ønsker å ta på seg en forpliktende 
rolle over år, eksempelvis som FAU-leder eller styreleder i frivilligheten. Den idealistiske og lengre 
forpliktelsen har dermed blitt byttet ut med mer kortsiktige engasjement.  
 
Hva betyr dette for rekruttering, til frivillighet generelt samt for FAU og Oslo KFU spesielt? Det vil 
innebære at organisasjoner må jobbe på en annen måte enn tidligere. FAU-ene og Oslo KFU 
trenger å være åpne for at flere frivillige blir mer løst tilknyttet til oss og at det kan bli mindre 
deltakelse i diskusjoner og beslutninger i foreldresamarbeidet.  
 
Flere spørsmål melder seg: Hvem har utbytte av at foresatte engasjerer seg? Hvilket utbytte får 
vi av engasjementet, da særlig med tanke på klassemiljø og skolemiljø? Og hva med nærmiljøet i 
denne sammenhengen? Og ikke minst, med tanke på de nevnte endringene i frivilligheten: Hva 
trenger FAU-medlemmer for at de vil delta i skole-hjemsamarbeidet? Både FAU-ene og Oslo KFU 
ønsker flere foresatte inn i fellesskapet, men dette er ikke noe vi foresatte kan få til alene. Derfor 
har Oslo KFU initiert overfor Utdanningsetaten og skolebyråden, en debatt som vil måtte føre til 
nødvendige tiltak og hjelp til å følge disse. Så SHOUTOUT – det er på tide å rope ut hva som trengs 
i og for dagens samt fremtidens foreldresamarbeid! 
 
Bruun, 2022: 5 hovedfunn om frivillig sektor etter pandemien, https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/aktuelt/nyheter/fem-hovedfunn-om-frivillig-sektor-etter-pandemien  

Kvale, 2018: Seks trender for norsk frivillighet, https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/aktuelt/nyheter/seks-trender-for-frivilligheten.html  
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Engasjement søkes - for fellesskapet! 
Foto:	Jason	Rosewell	on	Unsplash	



Skolegruppemøte i november 2022 
Det var innlegg fra SaLTo, som står for ‘Sammen for et tryggere Oslo’. Det 
handlet om unge i Oslo; hva som rører seg blant de unge når det kommer til 
trender innen salg av rusmidler, ran og vold. Videre var det informasjon fra 
valgkomitéen til Oslo KFU om verv på valg samt hvorfor og hvordan FAU-ere 
kan engasjere seg sammen med andre frivillige i Oslo KFU. Referat finnes her. 
 
Dialogmøte med utdanningsdirektøren (UDE) 
14. november, 9. januar og 6. februar var det dialogmøter med 
utdanningsdirektøren og UDE. Da løftet blant annet Oslo KFU opp innspillene 
om at spesialskolene ønsker hjelp til å etablere nettverk mellom skolene, 
inkludert skoler med spesialklasser. Saken er overlevert utdanningsetaten, da 
UDE eier ansvaret for organiseringen av byens skolegrupper. 

Gratisprinsippet var tema på noen av møtene, da UDE har tydeliggjort 
reglene for aktiviteter i skolens regi. Det er ønskelig at skolene går i dialog med 
sine FAU-er om hva som er til det beste for alle elevene. Viktig å ta vare på 
foreldreengasjementet, kanskje felles prinsipper for skoleball/skoletur på 
ungdomstrinnet bør vurderes? Videre spilte UDE inn alternative 
vurderingsformer og eksamen. Det var mye og ny informasjon for Oslo KFU. 
Mappevurdering er ett alternativ, så nå jobbes det med hvordan slik vurdering 
kan gjennomføres i praksis. Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er 
med i prosessen. Oslo KFU ønsker å gi innspill, innenfor en rimelig frist, da 
frivillighet krever tid for å gi gode svar. 
 
Andre møter  
• 29. november – inkluderende avgangsmarkering/russefeiring 
Det er ønskelig å få til en dreining av russefeiringen, slik at alle elever opplever 
å være en del av fellesskapet og kan være inkludert i avgangsmarkeringen i 
videregående skole. Etter flere møter med Elevorganisasjonen og elever fra 
ulike VGS, vil nå utdanningsetaten drøfte deres innspill med politisk ledelse.  
• 1. desember – skolebesøk FAU-prisvinner 
Det var på Voksentoppen skole det skjedde denne dagen, da korona-
situasjonen hadde vanskeliggjort utdelingen av prisen 2021. Skolebyråden var 
også til stede. 
• 8. desember – oppsummeringsmøte med barn og unge Diabetes Oslo 
Det er mange elever med ulike behov i skolen, noe som gjør det utfordrende 
for den enkelte skole å være oppdatert. Gjennom møter med 
Diabetesforbundet prøver Oslo KFU å løfte denne problematikken opp på 
politisk nivå, for å se hvordan skolene generelt kan rustes for å imøtekomme 
behovene på en bedre måte. Kunne det vært mulig å fått til en felles 
kunnskapsbase, der interesseorganisasjonenes info kan samles og skolene kan 
kontakte? 
• 11. – 12. januar – gjennomgang av spesialundervisningen i Osloskolen. 
Oslo KFU har deltatt på workshop i to ulike grupper. Neste gang er i slutten av 
februar, som igjen vil føre til en ny og siste høringsrunde i mars. 
• 1. februar – høring til prosjekt helhetlig gjennomgang av spesial-

undervisning i Osloskolen 
 
Høringer 
Oslo KFU har levert høringssvar til dette. Det finner du her, på nettsiden vår. 
 
 
 

Siden sist… 



	

Foreldrekonferansen 
Onsdag 15. mars arrangeres årets happening i Oslo KFU, nemlig FK2023. Konferansen skal bidra til 
inspirasjon og motivasjon for alle engasjerte rundt elvene; foresatte i det frivillige skole-
hjemsamarbeidet, skoleledere og andre voksne som bidrar i elevenes skolehverdag. I Oslo KFU 
følger vi vår røde tråd gjennom de siste årenes konferanser, når vi i år vektlegger rekruttering til 
‘laget rundt eleven’. Hvem har utbytte av at foresatte engasjerer seg? Og hvordan skal vi rekruttere 
til frivilligheten for fremtiden? 
 
Invitasjon og program vil bli sendt ut via mail og lagt ut på nettsiden vår, men påmelding kan skje 
allerede nå via denne lenken.  
 
FK2023 arrangeres i lokaler hos Utdanningsetaten, Grensesvingen 6, 2. etasje, fra 17:30 – 20:30. 
Registrering starter 16:30 og det vil bli servert en enkel, men god suppemiddag i forkant av 
konferansen.  
 
Vi anbefaler også å benytte muligheten til å møte mange av våre samarbeidspartnere før selve 
programmet starter og i pausen. Velkommen! 
 

Oslo KFU avholder årsmøte tirsdag 11. april 2023 klokka 18:00 - 19:30 
via Teams. Vi fremmer foreldrestemmen, derfor er det viktig at FAU 
engasjerer seg i årsmøtet. 
 
Innkalling på mail er til FAU-ledelsene i Osloskolen. Alle papirer vil bli 
offentliggjort på nettsiden senest én uke før møtet. Styret har informert 
via mail og nettsiden om nødvendige frister. 
	
	
	
	
	
	
	

					

FAU-prisen 

Søknadsfrist 
28. februar 2023 

 

Oslo KFU vil også i år synliggjøre innsatsen til et FAU. Kanskje det er ditt 
FAU som skal søke i år? Vi vil dele ut en pris for innovativt, kreativt, 
omfangsrikt eller strukturerende arbeid i FAU.  
 
En jury vil vurdere innkomne forslag eller selv gi innspill til FAU-er som 
bør være kandidater. Kriterier for FAU-prisen ligger på www.oslokfu.no. 
Vinneren vil bli offentliggjort på Foreldrekonferansen 2023. 
 

Årsmøte 
	

	


