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Tiden går nå fort mot jul.
De siste ukene av året fylles med hyggelige juleforberedelser og arrangement. Grunnlaget for de
gode relasjonene kan vi i stor grad være med å bidra til i denne tiden også. Alle positive og fine
arrangement krever en viss innsats så all drahjelp er nok gull verd.
Skolegruppemøter er din arena for påfyll i FAU arbeidet, en arena hvor både faglig oppdatering og
inspirasjon kan hentes hjem til dette viktige arbeidet i eget FAU. I november har vi gjennomført
fellesmøter for to og to skolegrupper samlet. Dette har fungert godt og tilbakemeldingene fra
dere, FAU ledere, forteller oss at dette var både nyttig og til inspirasjon. På samtlige av møtene ble
det gode meningsytringer, kanalplan og Its ble gjenstand for mye engasjement og vi oppmuntrer
dere til å følge prosessen videre.
Følg med på høyresiden av www.oslokfu.no for å se når neste møte i din skolegruppe er
berammet. Oversikt over hvilken skolegruppe din skole tilhører finner du under fanen merket
«skolegrupper».
Foreldreundersøkelse: på nyåret, mars/april, vil Utdanningsetaten gjennomføre en
foreldreundersøkelse. Vi oppmuntrer dere til å delta. Mer informasjon om dette på nyåret.
Partnerskap mot mobbing "Den 17. oktober undertegnet Oslo KFU sammen med fjorten andre
aktører fra både skole, barnehager og frivillige organisasjoner det som betegnes som Norges
sterkeste partnerskap mot mobbing overfor barn og unge. I «Partnerskap mot Mobbing» har Oslo
KFU bl.a. bidratt til å sette fokus på at mobbing og hatytringer som forekommer på digitale medier
er like viktig å forebygge som fysisk mobbing. Lagarbeidet rundt den enkelte elev skal være godt
samkjørt og foresatte skal støttes opp underveis slik at alle barn og unge skal møte trygge,
omsorgsfulle og tydelige voksne som legger til rette for inkludering og vennskap. Ønsker du
informasjon om hvilke partnere som har signert avtalen og hva avtalen «Partnerskap mot mobbing
i Oslo» forplikter til - kan du lese om det på Oslo KFU`s hjemmeside http://oslokfu.no/om-oslokfu/visjon/mobbing/
Ungdomsskoler: SAMFOR kommer med informasjon rundt juleballsesongen og utfordringer
rundt slike feiringer. Les mer om vårt bidrag og engasjement til SAMFOR på www.oslokfu.no. Vil
du bli vår representant i dette viktige organ? Ta kontakt med KFUs representant Selje Lyngset på
mail: postmottak@oslokfu.no for mer informasjon.

Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul!
Med vennlig hilsen,
Vickey Bonafede
Leder, Oslo KFU

