www.oslokfu.no

Informasjon fra Oslo Kommunale Foreldreutvalg (Oslo KFU)

Kjære FAU ledere og rektorer!

November 2013

Høsten begynner for alvor å ta tak i oss.
En aktiv periode der kalenderne fylles og man må prioiritere.
Som skoleforeldre har vi en viktig oppgave i å følge med på elevenes lekser og resultater av
tester/prøver. God dialog med kontaktlærer samt tidlig innsats for å rette opp skjevheter, om
nødvendig, er gode virkemidler som gir positive resultater.
Oslo KFU har avholdt grunnkurs for FAU leder/nestleder (16 oktober) der både erfarne og uerfarne
FAU’ere fikk møtes til faglig påfyll. Utdanningsetaten var på plass for å understreke betydningen av
det viktig skole- hjem samarbeidet.
En viktig arena for FAU’ere er skolegruppemøtene som arrangeres jevnlig hvert semester. Dette er
stedet der FAU’ere (fortrinnsvis leder/nestleder) utvider sin skole-hjem horisont. Vi har ofte med
Områdedirektøren (leder for skolene i gruppen) som gir oss god informasjon og oppdateringer fra
Utdanningsetaten. Det oppfordres til å stille spørsmål, komme med innspill og delta aktivt på disse
møtene. Dette er FAU leder/nestleder sin egen arena og gir en god mulighet til å knytte gode
kontakter med andre skoler i tillegg til å øke innsikt i de oppgaver som påhviler ledervervet.
Oslo KFU oppfordrer sterkt til at FAU’ene utpeker en egen KFU kontakt (gjerne med vara) som kan
ivareta denne viktige skole-hjem arenaen. FAU leder/nestleder trenger ikke selv å møte på alt og
da er det viktig med en god videreføring av informasjon og momenter fra disse møtene!
Fra spørreundersøkelsen i sommer ser vi at så mange som 3 av 4 har nytte av disse møtene.
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 på midten av siden under
«skoleoversikt».
Er du blant de foreldre som har litt ekstra interesse for skole og skoleutvikling?
Da er kanskje deltagelse i Oslo KFU noe for deg!
Meld din interesse til FAU leder eller til KFU representanten i din skolegruppe.
Leder av Oslo KFU kan også kontaktes for evt. spørsmål.
Vi ønsker lykke til med høstens skoleinnsats!

Med vennlig hilsen,
John Sørland
Leder, Oslo KFU

