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Vi er allerede godt inne i 2017. Et nytt år kan by på mange nye
muligheter, noe vi alle kan trenge i ny og ne. Det er ikke alltid så
enkelt å leve opp til egne og andres forventninger og krav, hvilket
mange barn og unge i dagens samfunn kjenner på. Derfor er det
gledelig å kunne invitere til et stormøte i regi av Oslo KFU der
fokuset er på helsens betydning for trygghet og trivsel hos barn og
ungdom.
Skolegruppemøtene i februar vil også være en arena for drøftelser
og erfaringsutveksling inn mot temaet. Vi håper naturligvis en eller
flere medlemmer fra FAUene vil benytte seg av muligheten og
delta på møtet for den gruppen nettopp din skole tilhører. Egen
invitasjon sendes og datoene legges ut på vår hjemmeside og
facebook. Følg med - og velkommen!
I disse dager forberedes det skoleball ved mange av
ungdomsskolene. Vi oppmuntrer FAUene til å ta i bruk sjekklisten
som er utarbeidet av SAMFOR. Denne kan lastes ned fra vår
hjemmeside, under’Nyttige lenker og SAMFORRusforebygging’.
Klikk på lenken ved SAMFOR Sjekklista: Brosjyre. På den samme
siden finner dere også annen info som også kan være nyttig å lese.
Vennlig hilsenVickey Bonafede, Styreleder Oslo KFU
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Psykisk helse hos barn og unge i Osloskolen,
- et møte i regi av Oslo Kommunale Foreldreutvalg
Onsdag 22. mars 2017 inviterer Oslo KFU til et stormøte om helse i Osloskolen, der
psykisk helse vektlegges. Tanker som tynger kan belaste elevenes skolehverdag og
dermed påvirke helsen negativt samt hindre læring. Oslo KFU ønsker å bidra til økt
kunnskap og bevissthet omkring viktigheten av helse sett i sammenheng med trivsel og
trygghet hos elevene. Målgruppen er FAU-ledelser og skoleledere.
Noen av foredragene
• Utdanningsdirektøren vil snakke om hva dagens lovgivende praksis sier om psykisk
helsearbeid i kombinasjon med skolens eksisterende helsetjenester og kjerneoppgaver.
• Representanter fra Elevorganisasjonen og Forandringsfabrikken vil snakke om behov og
muligheter, sett ut fra barn og unges kunnskap og erfaringer innen temaet.
• Byråd for kunnskap og oppvekst vil snakke om hvordan skolen forebygger, ivaretar samt
styrker barn og unges psykisk helse.
• En helsesøster vil snakke om hvordan barn og unges mulighet til å snakke med
helsepersonell for ofte er preget av store forskjeller og tilfeldigheter. Fokus på sårbare barn
og tverrfaglig samarbeid.
Det vil bli servert noe enkelt å spise i forkant samt kaffe, te og annen drikke. Det vil også være
mulig å møte mange av våre samarbeidspartnere før selve programmet starter.
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 og påmelding
Sted: Utdanningsetaten, Strømsveien 102
Dato: 22.03.17
Tid: 17:30 – 20:30
Registrering fra 16:30
Påmelding innen 08.03.17 til postmottak@oslokfu.no

Siden sist…

Møte med byråd for kunnskap og oppvekst
Styret hadde dialogmøte med byråden i desember 2016. Saker som
Oslo KFU tok opp omhandlet opplæring av driftsstyrerepresentant,
SMU (Skolemiljøutvalget) og mangel på dette lovpålagte organet,
evaluering av AKS-tilbudet, skolens håndtering av voldshendelser og
hvordan skolen i større grad kan måle elevens trivsel. Disse temaene
og sakene har styret fanget opp blant annet på skolegruppemøtene.
Vår oppfordring er derfor at disse gruppemøtene benyttes av dere,
både for å bringe inn saker som det er viktig at vi kollektivt undersøker
og løfter, samt at dere FAU-representanter skal kunne bli oppdatert på
hva Oslo KFU jobber med og engasjerer oss i. Derfor - velkommen til
skolegruppemøter!
Trafikkagenten
Oslo KFU har hatt en aktiv rolle i
det forberedende arbeidet inn mot
en app som gjør at barn og unge
enkelt kan bidra til å trygge egen
skolevei. Bryn skole var pilot i
arbeidet med utviklingen av appen.
Elever på 4. trinn fikk den gangen
oppgaven med å melde inn alle
potensielle trafikkfarlige punkter
de, som myke og lave trafikanter,
opplevde på veien til skolen. Mer
informasjon om Trafikkagenten og
Oslo KFUs trafikkaksjon ”Ta følge til
skolen” finner dere på vår
hjemmeside,
www.oslokfu.no/nyttige-lenker/erfaringer/trafikk.

Årsmøtet 2017
Oslo KFU avholder årsmøte onsdag 19. april klokka 18:00 i
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
onsdag 5. april.

