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Året 2018 er allerede godt i gang. Hverdagens rutine styrer mange
barnefamilier, men alle kan glede seg over at det blir lysere for
hver dag som går. Februar er en måned hvor skolegruppene i Oslo
KFU gjennomfører møter. Dette er en arena for alle FAUene i Oslo
til
å
drive
nettverksbygging
og
erfaringsutveksling.
Skolegruppemøtene er også et sted for å stille spørsmål om skolehjemsamarbeidet. Alle spørsmål kan stilles, både små og store!
Invitasjoner sendes ut på mail, samt legges ut på vår hjemmeside
og Facebook. Velkommen!
Vi vil også informere om den nyopprettede FAU-prisen. Oslo KFU
ønsker at den betydelige innsatsen som mange FAU står for, ikke
skal gå upåaktet hen. Mer om dette senere i infobrevet.
Oslo KFU jobber for at alle barn i Osloskolen skal ha en så god
skolehverdag som mulig. Vi vet at det ikke alltid er så enkelt å leve
opp til egne og andres krav og forventninger, derfor er det gledelig
å invitere til Foreldrekonferansen 2018, hvor dette og mer
belyses. Målgruppen er foreldre, uansett om de sitter i FAU eller
ikke, samt skoleledere. Vi ser frem til konferansen som
gjennomføres neste måned.
Vennlig hilsen Vickey Bonafede, leder Oslo KFU

Foreldrekonferansen
2018

Inkludering, deltakelse og mestring i Osloskolen
- en konferanse i regi av Oslo Kommunale Foreldreutvalg
Torsdag 15. mars 2018 inviterer Oslo KFU til en konferanse med fokus på inkludering,
deltakelse og mestring i Osloskolen. Idealet i norsk skole er at alle elever skal inkluderes i
et faglig, kulturelt og sosialt fellesskap. Hvordan er idealet sett opp mot barnas deltakelse
og mestring i hverdagen? Oslo KFU ønsker å øke bevisstheten omkring temaet. Vi ønsker
også å gi innsikt i tilgjengelig kunnskap og eventuelt synliggjøre behov for ny kunnskap.
Målgruppen for konferansen er foreldre, skoleledere og andre som jobber i skole- og
sosialtjenesten.
Foredragsholderne
• Astrid Søgnen, utdanningsdirektør i Oslo kommune
• Kjerstin Owren, første mobbeombud i Oslo
• Håvard Tjora, forfatter og lærer
• Inga Marte Torkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo
• Elisabeth Dullum, rektor på Apalløkka skole sammen med ledergruppa, elevråd og FAU
Det vil bli servert noe enkelt å spise i forkant av konferansen. Underveis er det tilgang på kaffe,
te, mineralvann og noe søtt å bite i. Det vil også være mulig å møte mange av våre
samarbeidspartnere før selve programmet starter og i pausen.
Endelig program vil bli lagt ut på www.oslokfu.no og www.facebook.com/OsloKFU/. Det vil også
bli sendt ut på mail til alle FAUene og skolelederne.
Møtested
Sted: Utdanningsetaten, Strømsveien 102
Dato: 15.03.18
Tid: 17:30 – 20:30
Registrering fra 16:30
Påmelding innen 02.03.18 til postmottak@oslokfu.no

Siden sist…

Møte med utdanningsdirektøren
I desember 2017 ble følgende saker diskutert fra skolegruppemøtene i
november: at alle skoler bør ha ulike planverk tilgengelige på egen
skoles hjemmeside (blant annet psykisk helseplan, mobbearbeid etter
revidering av Opplæringsloven kapittel 9A og håndtering av
trusler/vold/skader) samt beredskap i Osloskolen. Styret har også økt
antall dialogmøter med Utdanningsdirektøren, fra to til seks i året.
Dette gir rom for flere innspill og mulighet til å følge opp saker som
FAU-ene, styret og medlemmene av Oslo KFU er opptatt av.
Møte med byråd for kunnskap og oppvekst
Oslo kommune har fått ny skolebyråd i slutten av 2017. Styret i
Oslo KFU har takket for et godt og konstruktivt samarbeid med
tidligere byråd, Tone Tellevik Dahl. I midten av januar møtte styret den
nye skolebyråden, Inga Marte Thorkildsen. På møtet informerte Oslo
KFU om sitt arbeid, sin visjon og representasjonen av den mangfoldige
foreldrestemmen i Osloskolen. Viktigheten av å styrke et godt skolehjemsamarbeid ble presisert, noe begge parter var enige om. Styret
opplevde et svært positivt dialogmøte og ser frem til å fortsette
jevnlige møter med byråden der foresattes stemme blir tatt opp.

Tone Tellevik Dahl

Inga Marte Thorkildsen

Solskinnshistorier?
Vi i Oslo KFU vet at det skjer mye spennende og godt arbeid ute blant
FAUene i byen vår. Vi ser at det enkelte FAU ikke vet så mye om
hverandre. Derfor inviterer vi dere til å sende oss noen linjer om
og/eller bilder fra ett eller flere prosjekter dere holder på med eller har
gjennomført ved egen skole. VI publiserer gjerne, fordi vi vet at
effekten av å dele er STOR. Send til postmottak@oslokfu.no
Foreldremøter
Denne tiden av året er det mange skoler som gjennomfører
foreldremøter. Vi vil i den anledning minne alle FAUene om at det er
foreldrene som ’eier’ foreldremøtet. Det betyr at de foresatte kan
sette agendaen, selv om det ved mange skoler er lærerne som initierer
agendaen i dag.

FAU-prisen
Oslo KFU har ved årsskiftet 2017/2018 etablert en
pris til aktive FAU. Begrunnelsen for etableringen av
FAU-prisen er at den betydelige innsatsen, som
mange FAU står for, ikke bør gå ubemerket hen.
Oslo KFU mener det er berettiget å dele ut en pris for
innovativt, kreativt og omfangsrikt arbeid mellom
FAU og skolen. Også foreldrelag ved videregående
skoler kan tildeles FAU-prisen.
En jury vil vurdere innkomne forslag eller selv gi
innspill til FAUer som bør være kandidater. Juryen vil
velge en vinner, vurdert ut fra kriterier som ligger på
hjemmesiden http://oslokfu.no/fau-prisen/.
Prisen vil bestå av et kronebeløp og et diplom.
Vinneren blir offentliggjort på Foreldrekonferansen
2018.

En dråpe er nok
til å skape ringer i vann…

Utforming av hjemmesiden til Oslo KFU
Oslo KFU ønsker å endre oppbyggingen av hjemmesiden sin. Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe
som skal komme med forslag til endringer. I den forbindelse søker Oslo KFU etter to-fire foreldre
som mener de kan bidra med enten logiske eller kreative tanker. Kanskje akkurat du kan bidra
med noe positivt her? Ta kontakt med Marianne på mail postmottak@oslokfu.no .

Til info: Årsmøtet 2018
Oslo KFU avholder årsmøte torsdag 12. april klokka 18:00 i
Auditoriet på Svovelstikka 1, Oslo. Innkalling sendes senere på
mail til alle FAUene og skoleledere. Styret vil også informere via
facebooksiden og hjemmesiden.
Forslag til saker sendes til postmottak@oslokfu.no innen
torsdag 22. mars.

