Styrets kommentar til Handlingsplan for 2020-2021
Oslo KFU har gjennomgått Handlingsplanen for 2019-2020 og konkluderer med følgende:
Skoleåret har vært preget av at det har vært et valgår og at det har vært overganger og
endringer i ledelsen i Osloskolen. Oslo KFU har opplevd en økende pågang fra foresatte og
ledere som er organiserte i FAUer, men også fra andre engasjerte foresatte. Henvendelsene
har både vært sakspesifikke og hatt utspring i et generelt engasjement i og behov for en
bedre forståelse av hjem-skolesamarbeid. Mange av sakene som tas opp, og flere enn
tidligere, krever mer saksbehandling og derfor mye ressurser.
Generelt har måloppnåelse i forhold til hovedmål 2 vært god. Det må samtidig konstateres
at oppfølging og ønske om å skape utviklingsmuligheter med hensyn til dette målet, til dels
har gått på bekostning av måloppnåelse for hovedmål 1. Denne ubalansen er som sagt også
en refleksjon av omstendigheter som det er vanskelig for Oslo KFU å styre, selv om
engasjementet og fokus hos utvalget og styret med å følge opp, påvirke og medvirke er like
høyt.
Handlingsplanen som presenteres her, følger skoleåret 2020-2021. Den viser noen
nødvendige justeringer i forhold til den førbeskrevet måloppnåelsen samt antatt kapasitet
hos eksisterende ressurser og bidrag fra ekstra frivillige ressurser.
Oslo KFU velger å foreslå minimalt med endringer de som foreligger, da styret opplever det
som viktig å påpeke punktene og strukturen planen allerede inneholder. Oslo KFU er også
klar over at det er en del usikkerhet knyttet til forslag ved den nye opplæringsloven som er
ute til høring. Her foreslås det endringer i forankringen, organiseringen og strukturen for
skole-hjemsamarbeid. Vi følger med på informasjon som kommer fra andre organisasjoner
som arbeider med innspill og høringssvar. Utdanningsetaten er i tillegg i ferd med å
utarbeide forslag og gjennomføre endringer i strategi, ledelses- og organisasjonsstruktur.
Dette vil mest sannsynlig påvirke virksomheten til Oslo KFU og derfor også Handlingsplanen.
Noen revideringer vil antakelig være nødvendige utover det kommende skoleåret. Styret
opplever derfor at det er viktig å kunne vise til etablerte medvirkningsmuligheter og
samarbeidsfora samt de tydelige røde trådene i det verdifulle arbeidet som har blitt lagt ned
av nåværende og samtlige styrer før oss.

