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I foregående år valgte Oslo KFU å fokusere på SMU,
skolemiljøutvalget. Det er med glede vi ser flere skoler og FAU
sammen tar grep om dette viktige og lovpålagte organet. Hensikten
med SMU er å sikre at skolen driver et systematisk arbeid for et godt
skolemiljø. Deltakelse fra elever, foreldre, skoleledelsen, ansatte og
lokalpolitikken skal bidra til nettopp dette. Politikeren skal sørge for
at det blir et samspill mellom skolen og bydelens organiserte tiltak og
aktiviteter i nærmiljøet. Også i 2020 vil vi i Oslo KFU fortsette å
fokusere på skolemiljøutvalget, slik at flere barn og unge kan få bedre
skolemiljø.
Neste uke er det igjen skolegruppemøter. Vi i Oslo KFU er
avhengige av at dere, byens FAUer og andre engasjerte foreldre,
deltar og bruker disse arenaene for å synliggjøre hvilke felles
utfordringer som oppleves. Hvis Oslo KFU skal fungere som et talerør
for foreldregruppen, trenger vi innsikt i og forståelse for hva dere vil
vi skal formidle. Med andre ord: deres engasjement er sterkt ønsket!
Hvor og når skolegruppemøtet skjer for din skole samt hvilken
agenda som foreligger, finner dere på hjemmesiden vår,
www.oslokfu.no. Klikk på bokstaven som symboliserer din
skolegruppe og dermed finner du nødvendig informasjon.
Velkommen!
18. mars vil vi arrangere Foreldrekonferansen 2020. Vi vet at
samspillet mellom hjem og skole er viktig for sosial og faglig utvikling
hos våre barn. Vil du vite mer om hvordan ‘laget rundt eleven’ – altså
vi foreldre og foresatte, skolen og nærmiljøet kan bidra til å skape en
skole for alle? Bli med på FK2020!
Beste hilsen Live Skarvang,
leder Oslo KFU

DIALOG OG
SAMARBEID

Lagring av FAU-dokumenter på skolenes plattform
- en del av tilrettelegging for godt samarbeid
Det er mer enn 120 FAU i Oslos grunnskole. Alle driver med skole-hjemsamarbeid i ulike former,
deriblant styremøter, FAU-møter og mange, varierte aktiviteter. Foreldre og foresatte
planlegger, gjennomfører og tidvis evaluerer. Hvordan blir dokumentasjonen rundt arbeidet
ivaretatt?
På skolegruppemøtene i november 2019 var det diskusjon om hvordan det best mulig kan sikres
erfaringsoverføring og kontinuitet i FAU-arbeidet. Det er tydelig at håndteringen av dette er svært
individuell fra FAU til FAU. I kjølvannet av novembermøtene sendte Oslo KFU ut en enkel
spørreundersøkelse der det andre spørsmålet dreide seg om FAUs mulighet til å lagre sine
dokumenter på skolens plattform.
51 FAU svarte i løpet av kort tid. Over 86% av disse svarte at de ikke har tilgang til skolens
plattform. Nesten 10 % ga uttrykk for at de har tilgang. Da vi så nærmere på hva tilgangen bestod
i, viste det seg at flesteparten snakket om lagring av referater og foreldrekontaktinfo på FAU-siden
under skolens fane. Ett FAU skrev at de ”har fått låne PC som gir tilgang til å lagre og skrive ut på
skolen”, noe som virket som en fin løsning for dem. De fleste FAUene lagrer på private områder
som Google Disc, Google Drive, Dropbox, felles mailkonto, One Drive eller USB-penner. En FAUleder uttrykte seg slik: ”Mye godt arbeid gjøres fra år til år, men siden dette ligger lagret hos
enkeltpersoner, må vi ofte begynne fra scratch hvert år. Får ikke den gode
kompetanseoverføringen man kunne hatt. Synes dagens løsning med private disker er tungvint.
Hadde vært praktisk om FAU og DS hadde hatt egne fellesområder hvor relevante dokumenter og
papirer kan ligge”.
Ut fra hva våre FAU-medlemmer sier og skriver, kan det virke som om noen skoler åpner for at
FAU og andre organer ved skolen, som elevrådet og skolemiljøutvalget (SMU), kan få egne arbeidsog lagringsområder på skolens plattform. Andre FAU uttrykker at dette verken kan eller skal la seg
gjøre. Det kan forstås som at enkelte skoler, representert ved ledere og IT-ansvarlige, forteller
FAU at dokumentlagring på skoleplattformen ikke er mulig og kanskje ikke ønskelig. Det er
nedslående med tanke på tilrettelegging for godt samarbeid, både mellom skoleledelsen og FAU
samt mellom FAU-medlemmene ved egen skole. Oslo KFU vil fortsette dialogen med
Utdanningsetaten (UDE) om temaet. Vi mener det er behov for en felles strategi i Osloskolen med
tanke på lagring av FAU-dokumenter. Vi ser fram til en anbefalt praksis eller minimumsstandard
av tilrettelegging for lagring samt at denne innføres og følges opp på alle skoler.

Siden sist…

Skolegruppemøtene i november 2019
Klasselisteproblematikken stod sentralt på møtene, til tross for at noen
av områdedirektørene valgte andre fokusområder enn det som var
avtalt med Oslo KFU. Det var mange diskusjoner og
erfaringsutvekslinger rundt ulike temaer. På hjemmesiden vår ligger
referatene og presentasjonene fra hvert av skolegruppemøtene:
A og B: http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/
C og D: http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-c/
E og F: http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-e/
Dialogmøte med utdanningsdirektøren
6. desember møtte styret representanter fra Utdanningsetaten og
direktøren. Vi hadde flere saker på agendaen: tiltak har UDE iverksatt på
bakgrunn avrapportering av skolevold i 2018, manglende leveranse i
skole-hjemsamarbeidet mellom oss og UDE, evaluering av
skolegruppemøtene i november 2019 og status på bruk av
kommunikasjonsverktøyene i Osloskolen. Oslo KFU har spilt inn at
dagens løsninger varierer fra skole til skole og at verktøyene ikke
nødvendigvis brukes på den måten som var tenkt. Vi fikk også vite at
Skolemeldingsappen inneholder flere muligheter enn de som benyttes i
dag. Appen utvikles stadig og UDE håper denne på sikt kan løse flere
oppgaver.
Dialogmøte med byråd for kunnskap og oppvekst
Mandag 09.12.19, hadde styret i Oslo KFU møte med Inga Marte
Thorkildsen, fortsettende skolebyråd etter høstens valg. Mat i
Osloskolen var ett av temaene. Vi er opptatt av at foreldrestemmen
samt elevenes rett til medvirkning blir ivaretatt. Innspillene ble tatt til
etterretning og Oslo KFU ble invitert til å delta i evalueringen av
pilotprosjektet. Det ble også diskutert miljøterapeuter i skolen. Hva kan
vi forente og hva skjer på dette området? Et prosjekt rundt Oslohjelpa
og Barnehjernevernet er i gang og det blir en erfaringskonferanse om
dette i februar. Vi etterspurte også utviklingen på antall helsesøstre pr.
skole. Det mangler nye tall etter at det ble gitt økte bevilgninger. Disse
vil bli forelagt Oslo KFU.
Møte i referansegruppen ‘Trygge og varme ungdomsskoler’
Prosjektet, tidligere kalt U22, har som mål å skape trygge, varme og
inkluderende læringsmiljø, øke elevenes motivasjon og læring, redusere
mobbing og fravær og gi bedre tilbakemeldinger til elevene.
Representanter fra Oslo KFU er med i denne referansegruppen for den
kommende perioden og konstituering skjedde 17.01.20. Prosjektet er
utvidet til å inkludere alle ungdomsskoler. Det medfører blant annet
ressurser og økonomisk støtte til tiltak som fremmer direkte
elevmedvirkning og engasjement. Oslo KFU spilte inn ønske om at
tilbakemeldinger fra elevene etter slike konferanser, blir
videreformidlet til Skolemiljøutvalget (SMU) og FAU. Da har disse
organene mulighet til å jobbe videre med noen av de samme temaene.

FAU-prisen
Oslo KFU vil i år, som i fjor, synliggjøre innsatsen til et aktivt FAU. Det
gjør vi ved å dele ut en pris, bestående av et diplom og et pengebeløp.
Oslo KFU mener det er berettiget å dele ut en pris for innovativt,
kreativt og omfangsrikt arbeid mellom FAU og skolen. Også
foreldreråd ved videregående skoler kan tildeles prisen.
En jury vil vurdere innkomne forslag eller selv gi innspill til FAU-er som
bør være kandidater. Juryen består av fem medlemmer. Disse vil
velge en vinner, vurdert ut fra kriterier som ligger på hjemmesiden til
Oslo KFU. Vinneren vil bli offentliggjort på Foreldrekonferansen 2020.

Søknadsfrist
21. februar 2020

Foreldrekonferansen 2020
Onsdag 18. mars 2020 inviterer Oslo KFU til en konferanse hvor fokuset ligger på alle elever er
forskjellige og derfor er det viktig at laget rundt eleven bidrar til å se og støtte om hver enkelt elev
og elevens behov. Oslo KFU ønsker å øke bevisstheten omkring mulighetene for inkludering og
deltakelse for elevene i hele skolehverdagen. Vi ønsker også å gi innsikt i tilgjengelig kunnskap og
eventuelt synliggjøre behov for ny kunnskap.
Målgruppen for konferansen er ‘laget rundt eleven’ – foreldre og foresatte, skoleledere samt andre
som jobber i skole- og sosialtjenesten. Endelig program vil bli lagt ut på
http://oslokfu.no/stormote/ og www.facebook.com/OsloKFU/. Dette vil også bli sendt ut på mail
til alle FAU-ene og skolelederne i Oslo.
Foreldrekonferansen 2020 arrangeres hos Utdanningsetaten, Grensesvingen 6, 2. etasje.
Registrering og lett middag fra 16:30. Konferansen varer fra 17:30 – 20:30.
Påmelding med navn og skole til postmottak@oslokfu.no innen 11.03.20.

Årsmøte
Oslo KFU avholder årsmøte torsdag 2. april 2020 klokka 19:00 – 20:00 i Auditoriet
hos Voksenopplæringen (Helsfyr), Svovelstikka 1-3, Oslo. Oslo KFU skal være et
talerør for foreldrestemmen. Derfor er det viktig at dere, skolenes FAU, engasjerer
dere i årsmøtet også. Vi trenger kandidater til verv for å sikre at det er
valgmuligheter og dere må delta for å stemme frem ønsket kandidat. Håper vi
sees!
Innkalling er sendt på mail til alle FAUer i Osloskolen. Styret har informert via facebooksiden og
hjemmesiden om nødvendige frister.

