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Et nytt skoleår har begynt og med dette også skole-hjemsamarbeidet.
For noen foreldre og foresatte er dette det første gang de skal inn i et
langt samarbeid med lærere og skoleledelsen, mens for andre er
dette helt eller delvis kjent. Vi i Oslo KFU er opptatt av å fremme et
positivt skole-hjemsamarbeid. Voksenengasjement er avgjørende for
våre barns hverdag. Derfor er det viktig og riktig å informere alle
foreldre og foresatte om at det er behov for og plass til ulike typer
foreldreengasjement. Oslo KFU håper virkelig at du som skoleleder
åpenhjertig har invitert inn både nye og ‘gamle’ foreldre til
foreldreinvolvering i egen skole. Og at dere foreldre har kjent på
gleden over å ha blitt invitert. Foreldremøtene bør være et sted hvor
foreldrene får innsikt i barnas skolehverdag, men også en arena hvor
foresatte får tid og mulighet til å snakke seg imellom. I tillegg skal alle
skolenes FAU velge inn nye medlemmer. Mange foreldre synes det er
vanskelig å fremme eget kandidatur; kanskje er de usikre på hva de
kan bidra med? Vår erfaring er at alle foreldre og foresatte blir glade
og positivt innstilt når de blir spurt om de kan ‘snakke litt’ og kanskje
å være med.
Vi opplever gjennom tilbakemeldinger at det er en del FAUmedlemmer som ikke vet hva Oslo KFU er eller gjør. Vi håper både
dere skoleledere og FAU-ledere kan synliggjøre at vi er en
organisasjon som jobber for alle FAU i byen vår. Hjemmesidene til
FAU ved din skole har en direkte lenke oss. Der kan dere finne mer
informasjon om Oslo KFU. Ta gjerne kontakt dersom dere lurer på noe
eller er nysgjerrige!
Og tusen takk til alle dere som bidrar i det frivillige FAU-arbeidet!
Med ønske om en god høst,
hilsen Live Skarvang, leder Oslo KFU

Hva er nøkkelen til et godt
samarbeid mellom hjemmet og
skolen?
Det finnes ikke ett eller flere fasitsvar på dette spørsmålet. Det som viser seg er at engasjement
fra foreldre og foresatte spiller inn. Det at foreldre blir kjent med andre foresatte i klassen og på
skolen bidrar til gjensidig vennlighet, styrker samhold og fellesskap. Fellesskap gir rom for å
inkludere hverandre og er en av mange viktige suksessfaktorer for at både egne og alle barn ved
skolen skal ha en meningsfylt hverdag. FAU ved skolen din, en forkortelse for Foreldrenes
arbeidsutvalg, jobber for fellesskapet og samhold. FAU jobber også for at foreldre og foresattes
tilstedeværelse, kunnskap og engasjement kan bli brukt positivt i skolen.
Oslo Kommunale Foreldreutvalg (Oslo KFU) består av mammaer og pappaer i Oslo skolen,
akkurat som deg. Vi i Oslo KFU jobber frivillig for at alle barn i byen vår, uansett hvilken skole
eller bydel de tilhører, skal få like vilkår og gode skolehverdager. Oslo KFU legger til rette for at
foreldre kan møtes, få innsikt i og kunnskap om hvordan vi sammen kan skape et godt samarbeid
mellom skolen og hjemmet. Har du tanker om AKS? Har du meninger om mat og måltid i skolen?
Hvordan få tak i andre foreldre og barn når klasselister ikke er tilgjengelig? Er det utfordringer i
ditt skole-hjemsamarbeid du ser også kan gjelde på andre skoler? Du som forelder eller foresatt
er kjempeviktig! Din stemme har betydning og ditt engasjement – lite eller stort, er et viktig
bidrag!
Oslo KFU inviterer deg til det første av fire møter i år. Vi kaller det skolegruppemøter, fordi alle
skolene i Oslo er fordelt på seks grupper. Skolegruppemøtene er en arena hvor du kan lytte, stille
spørsmål, diskutere og reflektere over samarbeidet mellom hjem og skole. Oslo KFU har jevnlige
dialogmøter med direktøren for Utdanningsetaten i Oslo og med Byråd for oppvekst og
kunnskap. I tillegg inviteres Oslo KFU inn til konferanser, seminarer, ulike nettverk og
diskusjonsfora, fordi arrangørene er interessert i å lytte til foreldrestemmen forut for endringer.
Det gjør at vi, foreldre og foresatte, er representert og kan fremmerefleksjoner om hjemskolesamarbeidet høyeste nivå i skolesektoren og andre arenaer hvor avgjørelser om barn og
unge fattes.
Vi ønsker deg og andre foreldre ved din skole, hjertelig velkommen til høstens første
skolegruppemøte. Agenda er lagt ut på hjemmesiden vår under fanen ‘Skolegrupper’, samt at
agendaen er sendt ut til mailadressene vi har registrert. Du kan melde din interesse til
postmottak@oslokfu.no. Husk å skrive hvilken skole ditt barn tilhører.
Skolegruppe A og skolegruppe B: torsdag 26.09.19 kl 18:00-20:30, Skøyenåsen skole.
Skolegruppe C og skolegruppe D: tirsdag 24.09.19 kl 18:00-20:30, Tveita skole.
Skolegruppe E og skolegruppe F: tirsdag 24.09.19 kl 18:00-20:30, Kringsjå skole.

Håper virkelig vi sees!

FAU-arbeid – hvordan finne frem i alt?
Hva er rollen til et FAU? Hvordan kan vi organisere oss? Hva slags FAU-arbeid
gjøres ved andre skoler? Finnes det tips og eksempler til saker FAU kan eller bør
jobbe med? Hvor kan mitt FAU spørre om hjelp?
FAU er en forkortelse for Foreldrerådets Arbeidsutvalg og alle foreldre med barn på
skolen, er medlemmer av foreldrerådet. På foreldremøtene velges det medlemmer til
arbeidsutvalget (FAU). FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og foresatte, samt ha
medansvar for at læringsmiljøet til barna våre er trygt og godt. Som FAU-medlem har du
en unik mulighet til å påvirke barnas hverdag på skolen. Ved å delta i FAU-arbeidet får
du også informasjon om som hva som skjer på skolen, samt at du kan bli bedre kjent med
andre foreldre og foresatte gjennom møter og arrangementer.
Mange FAU i Oslo skaper engasjement i foreldregruppen og bidrar godt til skolehjemsamarbeidet. Noen FAU har funnet sin arbeidsform og jobber selvstendig, mens
andre strever litt med å ’finne sin plass’. Oslo KFU jobber for at alle FAU skal kunne bidra
til barnas beste, uavhengig av hvor de står i prosessen med å etabler seg. Vi ser også at
FAU-ene i Osloskolen har en del fellestrekk. På godt og vondt. Ut fra erfaringer og
tilbakemeldinger viser det seg at et godt skole-hjemsamarbeid avhenger av en viss
struktur, fordeling av ansvar og informasjonsutveksling mellom partene.
Oslo KFU har laget en brosjyre som kan hjelpe dere i gang eller gi dere råd om hvordan
FAU-arbeidet kan utvikles ved din skole: Innføring i FAU-arbeid. I tillegg arrangerer vi kurs
for hvordan drive FAU-arbeid. Du er velkommen i november! Da vil frivillige pappaer og
mammaer, gjennom egen kompetanse og engasjement, gi dere informasjon og praktisk
innsikt i strukturer som kan skape et godt hjem-skolesamarbeid.

Kurs om FAU-arbeid, tirsdag 5. november 2019
Hver høst arrangerer Oslo KFU et kurs for alle som sitter i
FAU, med mål om å inspirere til og konkret komme med råd
om hvordan skole-hjemsamarbeid kan drives.
Kurset gir også en god mulighet til å knytte kontakt med andre
FAUer og drive erfaringsutveksling med disse. Vi setter av tid til
spørsmål om og diskusjon rundt skole-hjemsamarbeid. Vil du være
med eller vet du om noen som kan ha utbytte av dette kurset?
Påmelding til postmottak@oslokfu.no innen 31.10.19. Husk å
skrive hvilken skole du kommer fra.

Fagdag hos UDE

Siden sist…

Oslo KFU deltok på konferansen, der blant annet temaene barn og
unges mediebruk og digitale hverdag ble belyst på ulike måter, i tillegg
til resultater fra Stoltenberg-utvalgets rapport om kjønnsforskjeller i
skolen.
• Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning
i Trondheim og medlem i Stoltenberg-utvalget, delte også gode
historier og erfaringer fra Trondheimsskolen.
• Nytilsatt direktør hos UDE, Marte Gerhardsen, var konferansier for
dagen, og fikk presentert seg for Osloskolen på en god måte.

Dialogmøter med Utdanningsetaten (UDE) og skolebyråden
(OVK)
Gjennom de faste møtene med UDE og vår skolebyråd, denne gangen
24. juni og 28. juni, diskuterte vi blant annet prosjekt Meråpne skoler,
hjem-skole-samarbeid i lærerutdanningen, fagfornyelsen og ny
læreplan og klasselister. Dette med deling av klasselister er en stor
utfordring for mange FAUer og Oslo KFU har dette høyt på agendaen i
lang tid. På kommende dialogmøter, både med UDE og OVK, vil styret i
Oslo KFU presentere foresattes syn og frustrerte innspill vedrørende
klasselister.

Møteplan, høsten 2019
Kurs om FAU-arbeid – alle FAU-medlemmer
05.11.19, Voksenopplæringen på Helsfyr, Svovelstikka 1. Kl 18:30-21:00
Skolegruppe A og skolegruppe B
26.09.19: Skøyenåsen skole, kl 18:00 – 20:30. Agenda er sendt ut.
26.11.19, 18:00 – 20:30: Vertskole og agenda kommer.
Skolegruppe C og skolegruppe D
24.09.19: Tveita skole, kl 18:00-20:30. Agenda er sendt ut.
28.11.19, 18:00 – 20:30: Vertskole og agenda kommer.
Skolegruppe E og skolegruppe F
24.09.19: Kringsjå skole, 18:00 – 20:30. Agenda er sendt ut.
20.11.19, Fernanda Nissen skole, 18:00 – 20:30. Agenda kommer.
Følg for øvrig med på kalenderen på hjemmesiden vår, http://oslokfu.no.
Den oppdateres jevnlig.

