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Påsken er straks en realitet, og for mange gir høytiden rom for lang
ferie, noen fridager eller i det miste et avbrekk fra hverdagens
temporytteri. Oslo KFU har selv vært gjennom en hektisk periode, men
vi er veldig takknemlige for tilbakemeldingene vi har fått vedrørende
Foreldrekonferansen 2019. Vi synes også det er fantastisk at mange
FAU i byen stolt viser frem noen av de foreldrestyrte aktivitetene innad
på egen skole. FAU-prisen ble delt ut på konferansen. Dere kan lese
mer om hvem som kom høyest opp i år, lengre ned i dette
informasjonsbrevet.
April er også tid for skolegruppemøter. Flere av disse avholdes i slutten
av måneden:
• Skolegruppe A og B: torsdag 25.04.19, Gamlebyen skole
• Skolegruppe C og D: onsdag 24.04.19, Furuset skole
• Skolegruppe E og F: torsdag 25.04.19, Lilleaker skole
Det vil bli satt av tid til diskusjoner og erfaringsutveksling, da dette er
noe dere har etterspurt. To agendaer har blitt sendt ut, mens den siste
er straks klar. Alle agendaene legges ut på hjemmesiden vår:
www.oslokfu.no/skolegrupper. Det vil også bli lagt ut informasjon på
Facebook, www.facebook.com/OsloKFU/. Påmelding skjer via mail til
oss i Oslo KFU. Velkommen!
VI minner om at årsmøtet vårt avholdes tors 04.04.19 kl 19 i Auditoriet
på Voksenopplæringen, Helsfyr. Dere oppfordres til å delta og bruke
deres stemme i forbindelse med valg av ny leder til Oslo KFU.
Med ønske om en avslappende påske,
vennlig hilsen Vickey Bonafede,
avtroppende leder Oslo KFU

En fantastisk reise
- en avskjed fra styreleder Vickey Bonafede
Det har aldri vært et spørsmål for meg OM jeg skulle engasjere meg, for dette har vært et
naturlig ønske fra jeg ble mor. Jeg har vært åpen for og tatt imot de muligheter jeg har fått til å
engasjere meg og til å være med å bidra. Jeg kjenner på en stor takknemlighet over å ha fått ta
del i så stor grad som jeg har fått gjennom disse 17 årene som FAUer.
Min FAU-reise startet i barnehagetiden og fortsatte på barne- og ungdomsskolen. Jeg ser tilbake
på utrolig mange flotte møter med elever og foresatte, møter som har satt gode spor hos meg.
Det er så mye fantastisk engasjement hos foresatte, skolens ansatte og ikke minst hos elevene
selv. Det har vært et sant privilegium å ha fått ta del i.
I Oslo KFU ble jeg valgt inn som nestleder på årsmøte i 2012. På årsmøtet i 2014 ble jeg valgt
som leder og har ivaretatt denne rollen frem til nå, i 2019.
Sammen med min forgjenger og mentor, John Sørland, var jeg med på å stifte Oslo KFU som
forening i 2011. Jeg har vært opptatt av å bygge opp et solid fundament for å sikre fremtidens
drift. Mitt ønske og fokus har hele veien vært å stimulere til foresatt-engasjement. Jeg har
ønsket å synliggjøre den store, personlige gleden og verdien som ligger i det å ta en mer aktiv del
i skolereisen til barna våre. Verdi for oss som familie i relasjon til egne barn, men også verdien i
det fellesskap vi sammen kan bidra til. Ved å engasjere oss i skolereisen til barna våre, får vi
samtidig ta del i den magien som ligger i å dele opplevelser sammen. Vi får gleden av å bli kjent
med andre foresatte og elever samt med skolens ansatte. Disse bekjentskapene og vennskapene
representerer i seg selv en unik mulighet til å være med å skape det trygge miljøet vi ønsker at
våre barn skal ferdes i, både i skoletiden og også ellers. Når vi som voksne kjenner andre voksne,
i vårt nærmiljø, da har vi en kjærkommen mulighet til å sammen skape nettopp dette trygge og
inkluderende skole- og oppvekstmiljøet som vi ønsker at våre barn skal være en del av. Nøkkelen
er nettopp hva vi får til sammen – magien ligger der!

Det har vært en fantastisk reise og jeg gleder meg til å følge min etterfølger, Live Skarvang, på
veien videre. I Live har Oslo KFU fått en raus, åpen og tydelig leder. Jeg har den fulle tillit til at
foreningen vil fortsette den spennende reisen videre. Jeg vil heie på Oslo KFU og på den jobben
alle disse supre, frivillige mammaene og pappaene legger ned.
På vegne av oss alle – tusen takk!

Skolegruppemøtene i februar

Siden sist…

Skolegruppe A og B hadde møte 06.02.19 på Østensjø skole. Vertsskolen
presenterte sitt trekantsamarbeid mellom FAU-rektor-DS. Hovedtemaer på
møtet var skolemiljøutvalget (SMU) og Elevundersøkelsen. Det var gode
refleksjoner og diskusjoner. Referatet ligger bak bokstavene ‘A’ og ‘B’ på
hjemmesiden vår, www.oslokfu.no.
Skolegruppe E og F hadde også møte 6. februar. Rektor og FAU-leder ved
Bjørnsletta skole fortalte om sitt samarbeid generelt og i trekantsamarbeidet
spesielt. I grupper ble det diskutert og reflektert rundt SMU,
Elevundersøkelsen og nettvett. Avslutningsvis informerte Smestad FAU om et
fellesprosjekt blant flere FAUer om å synliggjøre at enkelte skoler i økende
grad tildeles for lite midler til å møte skolenes behov. Referat på
hjemmesiden, www.oslokfu.no.

Møte med utdanningsdirektøren
Styret i Oslo KFU hadde dialogmøte med UDE 4. februar. Saker som ble
fremmet og diskutert var blant annet felles praksis i Osloskolen vedrørende
klasselister, U22 og nettvett. Oslo KFU har informert alle FAU, via mail, om
regelverk for deling av klasselister. Vi jobber videre for å se om det er mulig å
finne løsning rundt deling av e-postadresser. Status for U22 ble gitt av Bjørn
Indrelid. Nettvett er en vedvarende utfordring i Osloskolen. UDE tilbyr et
filter utviklet av Redd Barna, slik at tilgang til uønsket material på internett
begrenses på skolene. Det er også en pågående pilot ved noen skoler, der det
er med egen foreldreveileder.

Dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap
Styret hadde dialogmøte med byråden 28. februar. Saker som ble diskutert
var blant annet å utforme et felles brev om punkter som bør være med i
lærer- og skolelederutdanningen med tanke på samarbeid med foresatte.
Videre ble det diskutert på møtet status på FK2019, arbeidet fremover med å
utvikle SMU ved alle skoler samt begrensninger og muligheter ved
lærernormen.

Foreldrekonferansen 20. mars 2019
Årets tema var ‘laget til eleven’. Oslo KFU er ydmyke og takknemlige over
engasjementet til foredragsholderne og i gruppediskusjonene. Vi er også
glade for at foresattes stemme når ut til stadig flere som skal se og ser hele
eleven. Konferansen ga inspirasjon og oppmuntring til videre engasjement
hos FAUere, skoleledere, byråkrater og frivillige i Oslo KFU. Presentasjoner
som ble vist er lagt ut på FK2019.

Årets FAU 2019

Bjøråsen FAU, her representert ved leder Camilla Kampevold, har arbeidet med å bygge vennskap og skape trygghet på
tvers av alle skillelinjer. FAU har fått positiv støtte fra foreldregruppen og rektor Jarle Dukic Sandven (Foto: sakset fra
Facebook og Aftenposten).

Oslo KFU innstiftet FAU-prisen ved slutten av 2017 for å synliggjøre, inspirere og fremme det gode
arbeidet mellom FAUene og skolene. På Foreldrekonferansen forrige uke ble ’FAU-prisen 2019’
tildelt FAU ved Bjøråsen skole. I juryens begrunnelse ble det lagt vekt på at FAUs samarbeid med
skoleledelsen og resten av foreldregruppen ved Bjøråsen skole, bidrar til et bedre skolemiljø og
fremmer sosiale bånd. Gjennom FAU organiserer foreldre og foresatte utallige og frivillige
aktiviteter ved skolen utenom skoletid. Denne innsatsen bidrar til nettverksbygging og integrering,
noe som igjen skaper inkludering og mangfold.
Juryen vektla at FAU ved Bjøråsen legger til rette for at bånd mellom foreldrene kan styrkes
gjennom jevnlige møter. På denne måten bidrar FAU til at alle kan være med å bygge videre på
fellesskapet. Bjøråsen FAU selv mener fellesskapet er et lite, men unikt mikrosamfunn, der alle
foreldre bidrar med det de kan. Juryen mener at Bjøråsen FAU synliggjør en målbevisst strategi og
et planmessig arbeid for å inkludere alle barn, samt å engasjere flest mulig foreldre, ved å fokusere
på de jevnlige møtene og legge til rette for de frivillige aktivitetene. Denne satsningen viser FAUs
tydelige fellesskapstanke. Den viser også at samhold, som skapes på tvers i nærmiljøet, er med å
fremme et inkluderende skolemiljø. Oslo KFU er stolte av å dele ut prisen til Bjøråsen, fordi vi
verdsetter jobben mikrosamfunnet gjør sammen for å bygge vennskap og skape trygghet på tvers
av alle skillelinjer. Vi gratulerer!
skole viser en høy grad av bevissthet om at samarbeid med skolens ledelse handler om å skape

Har du et innspill? Ja, takk!

Oslo KFU er en organisasjon som består av ulike ressurspersoner. Felles for
oss alle er at vi er frivillige mammaer og pappaer som vil bidra til
fellesskapet. Dersom du eller ditt FAU har innspill til saker og emner som
dere tror bør løftes opp på nivået over FAU, så ta kontakt med oss:
postmottak@oslokfu.no

