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Innhold
Hilsen fra lederen
Live Skarvang

Samfunnsdugnaden er ikke over, men skolene er gjenåpnet. Det er ikke
vanlig skoledager, men alle barn og unge har fått komme tilbake til skolen.
Hva konsekvensene av skolestengingen blir, vet vi ikke enda. Det har vært
evalueringer underveis og dere foreldre har kommet med viktige innspill. Det
er vi svært takknemlige for! Oslo KFU har formidlet innspillene og den
konstruktive kritikken både til skolebyråden og utdanningsdirektøren.
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Gjennom skolegruppemøtene dette skoleåret har det blitt synliggjort behov
for blant annet bedre kommunikasjon mellom foreldre og felles lagring av
FAU-dokumenter. Oslo KFU har jobbet aktivt opp mot Utdanningsetaten
(UDE) om dette, og nå i juni skal noen FAU-ledere og Oslo KFU i samtaler med
kommunikasjonsdirektøren til UDE. Arbeidet fortsetter og vi er spente på hva
som skjer. Vi vil holde dere informert!
Arbeidet med felles høringssvar på ny opplæringslov pågår for fullt. Takk til
alle som har bidratt med innspill! Vi vil om kort tid sende dette til dere. Det
er viktig at FAU ikke fjernes fra lovverket! Oslo KFU har siden oppstart i 1998
jobbet med å forankre foreldrenes stemme gjennom FAUene. Vi kjenner oss
trygg på at dere vet å verdsette det engasjement og initiativ som ligger bak
vår innsats. Vi i Oslo KFU er sikre på at dere gjerne ser at de arenaer som vi
skaper for dere, også forblir et tilbud i fremtiden. For at det skal være mulig,
er vi avhengig av mer hjelp og her kan hver og en av dere bidra. Vi trenger
flere engasjerte bidragsytere i Oslo KFU og dere oppmuntres til å melde
interesse via postmottak@oslokfu.no. Dersom det blir mange som ønsker
seg verv, kan vi endelig gjennomføre valg i hver skolegruppe også.
Med ønske om en god annerledessommer,
vennlig hilsen Live Skarvang,
leder Oslo KFU

En Årets FAU 2020

Bryn FAU, her representert ved leder Attia Mirza Mehmood, påpeker at godt samarbeid med skolen og nærmiljøet er utrolig
viktig for å skape gode hverdager for barn og unge rundt Bryn skole (Foto: Audun Braastad / NTB scanpix og privat).

Oslo KFU innstiftet FAU-prisen for å synliggjøre, inspirere og fremme det gode arbeidet mellom
FAUene og skolene. For tredje året på rad ble prisen delt ut, og det skulle skjedd på
Foreldrekonferansen 2020. Slik ble det ikke grunnet samfunnsdugnaden rundt korona, men byråd
for oppvekst og kunnskap tok vår utfordring om å bidra til en digital prisutdeling.
’FAU-prisen 2020’ ble tildelt FAU ved Bryn skole. I juryens begrunnelse ble det lagt vekt på at FAU
ved Bryn har etablert et godt strukturert og planmessig arbeid gjennom flere år. De samarbeider
godt med både skolen og elevrådet. På denne måten bidrar FAU til at også elevenes stemmer
løftes inn i skolens utviklingsarbeid.
FAU ved Bryn skole har flere fungerende komiteer og kan vise til gjennomslag av viktige saker for
skolen og nærmiljøet. FAU-lederen sier selv at ”av og til føler jeg at vi er like mye et nærmiljøutvalg
som et foreldreutvalg”. Dette fordi det jobbes tett med nærmiljøet, der det har blitt etablert
permanente løsninger som bidrar til å gjøre skolen til et positivt sentrum. FAU og resten av
foreldregruppen består av foreldre som bruker de ressursene de har, slik at mange ulike
mennesker kan bidra med det de kan og vil.
Juryen vektla den stabiliteten og gode utviklingen FAU kan vise til gjennom de siste årene, da Bryn
FAU har søkt prisen også tidligere. Juryen la særlig vekt på at Bryn FAU legger til rette for store og
små gjennom møtearenaer, alltid på en inkluderende måte. På en inkluderende måte, med lav
terskel for deltakelse og bidrag, skapes samhold og tilhørighet. Vi gratulerer!

Møteaktivitet i april og mai

Siden sist…

Denne våren har vært annerledes grunnet samfunnsdugnaden, så
skolegruppemøtene i april utgikk. Styret og representanter fra utvalget
har likevel bidratt på ulike møtearenaer:
Forslag til ny opplæringslov
Representanter fra Oslo KFU har vært i flere digitale møter med KFUer
i Viken i april og mai. Møtene har omhandlet forslaget til ny
opplæringslov. Det har blitt utarbeidet forslag til høringsuttalelse, og
denne vil bli sendt ut til hvert FAU i Oslo. Håpet er at alle FAU vil sende
inn et eget svar, uansett om de har laget eget høringssvar eller tar i
bruk det Oslo KFU deler. På denne måten vil en samlet og tydelig
foreldrestemme uttrykke ønsket om FAU må være en del av lovverket.
Gjenåpning av skolene
8. april ble lederen av Oslo KFU intervjuet av NRK om gjenåpning av
skolene etter påske. Live hadde med seg flere av innspillene som vi har
fått fra ulike FAUer. Hun ga uttrykk for glede over gjenåpning, men
vektla også den bekymringen mange foreldre og barn kjente på.
Rett etter påske deltok Oslo KFU på møter med byrådsavdelingen for
oppvekst og kunnskap. Møtene gjaldt prosessen rundt gjenåpning av
skolene. Oslo KFU har fremmet foreldrestemmen og det er godt å se at
våre innspill tas på alvor. Vi etterlyste tydeliggjøring av regler og krav
for opplæringsplikt vs. skoleplikt på mange språk, hjemmeundervisning
generelt og spesielt ved risikogrupper i husstanden samt renhold på
skolen sett opp mot smittevern. I tillegg la vi frem tilbakemeldinger om
ulik
grad av
digital undervisning, samt YouTube
i
hjemmeundervisningen eksponerer barna for mye reklame.
Dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap (OVK)
18. mai var det et digitalt dialogmøte med byråd for oppvekst og
kunnskap. På møtet ble det tatt opp erfaringer med gjenåpning av
skolene og høringsinnspill til ny opplæringslov. Oslo KFU har tidligere
meldt inn tilbakemeldinger fra FAUene om hjemmeskole under
stenging. Disse bli tatt med i den samlende evalueringen hos OVK. Oslo
KFU meldte også inn bekymring vedrørende digital læring, ressurser
som nettbrett, datatilgang og tilrettelegging for elever på
spesialvedtak. Dette skal følges opp av byråden. Både OVK og vi deler
bekymringen om sårbare barn og viktigheten av åpning av skoler. Barn
har blitt rammet uforholdsmessig hardt av smitterverntiltak. Dette må
evalueres med tanke på tiden fremover.
Til slutt ble det også snakket om omorganiseringen i Utdanningsetaten
og hvordan endringer rundt områdedirektører kan virke inn på
skolegruppemøtene våre. Byråden uttrykte at UDE skal ha en tett
dialog med Oslo KFU om dette.

2020
Hvert år sender vi ut en spørreundersøkelse til alle FAUene. Undersøkelsen er viktig for
alle de frivillige som drifter Oslo KFU, fordi vi trenger foreldre og foresattes mening om
hvordan skole-hjemsamarbeidet er og drives ved skolene. I år har vi lagt til et spørsmål
om påvirkningene grunnet koronapandemien.
Spørreundersøkelsen tar for seg spørsmål om hvordan ditt FAU organiserer seg, hvilke verktøy
dere oppfatter å ha til deres arbeid og hvor dere får tak i informasjon. Svarene dere gir kan fortelle
om eventuelle ’flaskehalser’ i FAU-arbeidet. Vi i Oslo KFU tar med oss informasjonen til
Utdanningsetaten (UDE) og byråden for oppvekst og kunnskap (OVK). På denne måten er alle
FAU-medlemmer med på å gi indirekte tilbakemelding til de som legger til rette og har ansvar for
skole-hjemsamarbeidet i Oslo. Kunnskapen bruker vi også for å utvikle og sikre innholdet på
høstens kurs for nye FAU-medlemmer.
Ditt FAU vil få tilsendt en mail med lenke til spørreundersøkelsen. I mailen er det oppfordret til
at alle ledere og nestledere sprer lenken til hele sitt FAU. Jo flere som svarer, jo bedre bilde får vi
av ’tilstanden’ hos FAU-ene. Undersøkelsen er anonym og åpen til 26. juni.

Aktiviteter for FAU, høsten 2020
Oslo KFU planlegger for normal aktivitet kommende høst. Vi er, som
alle andre, opptatt av å følge rådene til helsemyndighetene. Det kan
medføre endinger i oppsatt plan.

Oktober
Uke 41 (uka etter høstferien):
Skolegruppemøter for AB, CD og EF. Informasjon om datoer og vertsskoler blir annonsert på
oslokfu.no så fort de blir avklart. Det vil også bli sendt ut invitasjon etter sommerferien. Alle
møtene er fra kl 18:00 – 20:30.
Uke 43, torsdag 22.10.20
Ekstraordinært årsmøte. Informasjon om tid og sted kommer både på hjemmesiden og via mail.

November
Uke 45, torsdag 05.11.20:
Kurs om FAU-arbeid, kl 18:30 - 20:30. Et kurs om hva FAU-arbeid kan være. Det settes også av tid til
spørsmål og refleksjoner rundt FAU-arbeid. Påmelding til postmottak@oslokfu.no innen 29.10.20.

Uke 47 eller 48:
Skolegruppemøter for AB, CD og EF. Områdedirektørene blir invitert. Informasjon om datoer og
vertsskoler kommer. Alle møtene er fra kl 18:00 – 20:30.

