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ÅRSRAPPORT OSLO KOMMUNALE FORELDREUTVALG – 2014
Oslo Kommunale Foreldreutvalg (KFU) er et fellesorgan for alle foreldre med barn i
grunnskolen i Oslo Kommune. Formålet med Oslo KFU er å styrke hjem-skole samarbeid ved
og aktivt dra veksler på både foresatte og ansatte ressurspersoner. Oslo KFU skal påvirke den
kommunale skolepolitikken til elevenes beste ved å skape grunnlaget for en fruktbar og
løsningsorientert dialog med samtlige parter som angår elevene.
Oslo KFUs sammensetning (Kalenderår 2014)
Oslo KFU har et styre med leder, nestleder og styremedlem(mer). En ansatt sekretær i 30%
stilling (fast ansatt fra 2012) og hver skolegruppe har en leder, nestledere og eventuelt en
ledergruppe. Leder/nestleder for hver skolegruppe er også medlem av Oslo KFU.

Representerer
Oslo KFU
Oslo KFU
Oslo KFU
Skolegruppe A
Skolegruppe A
Skolegruppe B
Skolegruppe B
Skolegruppe C
Skolegruppe C
Skolegruppe D
Skolegruppe D
Skolegruppe E
Skolegruppe E
Skolegruppe E
Skolegruppe E
Skolegruppe F
Skolegruppe F
Skolegruppe F

Verv
Leder
Nestleder
Styremedlem
Leder
Nestleder
Fung. Leder
Nestleder
Leder
Nestleder
Fung. Leder
Leder(fom høst)
Leder
Nestleder
Vara
Vara
Leder
Nestleder
Vara

Navn
Vickey Bonafede
Allan Gloinson
Selje Lyngset
Ida Skaar (Vår 2014)
John Sørland
Vickey Bonafede
Magnhild Brenaas (vår 2014)
Allan Gloinson
Erik Olsson
John Sørland
Bente Irene Johannessen
Selje Lyngset
Kristin Nordseth
Karen Aronsen
Camilla Rom
Benedicte Haug
Amy Myrstrand
Carina Swensson

Tilknyttet skole/evt. Verv
Fyrstikkalleen skole, F21
Leder skolegruppe C
Leder skolegruppe E/Samfor
Brannfjell
Ressursperson
Fyrstikkalleen skole, F21
Vetland skole
Leder skolegruppe C
Tveita skole
Ressursperson/referansegruppe
Groruddalen skole
SAMFOR
Nordberg skole
Disen skole
Grefsen skole
Bestum skole/ SAMFOR
Vinderen skole
Lysejordet/ Trafikk gruppe

Tom Christian Steen
Erlend des Bouvrie
Saira Khan
Emilie Byfuglien
Sven Erik Berget
Victoria Le

Trafikk
Trosterud skole
Rommen skole

Oslo KFU/ansatt

Ressursperson
Ressursperson
Ressursperson
Ressursperson
Ressursperson
Sekretær 30%

(FOM 1. Sept. 2012)
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Oslo KFU møter
	
  
Første torsdagen hver måned holder Oslo KFU styremøte, etterfulgt av utvalgsmøte.
10 møter er blitt avholdt i 2014 (Ref. Hjemmeside)
Styremøter
06. Mars 2014 – Tema: Stormøte
03. April 2014 – Tema: Årsmøte
08. Mai 2014 – Tema: Aksjon skolestart
04. September 2014 – Tema: Planlegging av Grunnkurs
09. Oktober 2014 – Tema: Handlingsplan og Stormøte
06. November 2014 – Tema: Stormøte
04. Desember 2014 - Tema: Planlegging av Stormøte
Utvalgsmøter
09. Januar 2014 - Bry deg seminar, Handlingsplan for 2014, Årsmøte, Overlevering og
videreføring av verv og kunnskap.
06. Februar 2014 - Skole og hjem samarbeid,
06. Mars 2014 – Fellesmøte 12. Mars (Stormøte)
03. April 2014 – Aksjon skolestart
08. Mai 2014 – Årsmøte 2013
14. August 2014 – Planlegging av Grunnkurs
04. September 2014 – Planlegging av Grunnkurs
09. Oktober 2014 - Stormøte, Handlingsplan
06. November 2014 – Stormøte
04. Desember 2014 - Planlegging av Stormøte
Berammede møter videre i 2015
08. Januar 2015
05. Februar 2015
05. Mars 2015
09. April 2015
07. Mai 2015
Kontaktinformasjon
Oslo KFU mottar kontaktinformasjon på FAU-ledere, nestledere og evt. andre som DS-ledere
og FAU-medlemmer. Det velges ofte ny FAU-leder/nestleder/medlem på høsten (september november), og det kan ta mange måneder før alle nyvalg har blitt meldt inn. På tross av
mange purringer også til rektorer/skoleadministrasjon mangler ofte oppdatert informasjon.
Imidlertid skjer det at nye FAU-ledere får videresendt info fra rektor, uten at Oslo KFU får
melding om det. Enkelte ganger kontaktes skoene hvis man vet det mangler kontakt, men
dette gjøres ikke automatisk.
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Hjemmeside
Oslo KFU har en hjemmeside www.oslokfu.no. Den administreres av sekretær. Hjemmesiden
inneholder generell informasjon om Oslo KFU, oversikt over møtedatoer, kurs, innkallinger,
invitasjoner, referater, erfaringsdokumenter, presentasjoner og diverse linker.
Hjemmesideadressen skrives på all korrespondanse og informasjon fra Oslo KFU.
Facebook
Oslo KFU har siden 10. November vært aktive på Facebook. Diverse linker til kurs,
innkallinger, referater, presentasjoner, informasjon legges ut på Oslo KFU sin Facebook side.
I tillegg linkes det til relevant informasjon for foreldre og FAUer i Osloskolen via delinger fra
blant annet FUG og andre infosider om skole. Ved å trykke ”liker” får foreldre, FAUledere/medlemmer og andre interesserte oppdateringer. I desember 2014 hadde Oslo KFU 175
likes på Facebook siden.
Informasjonsskriv
Det er blitt sendt ut fire informasjonsskriv til alle FAU-ledere/nesteledere og rektorer. FAUleder bes om å bekjentgjøre innholdet i informasjonsskriv fra Oslo KFU til samtlige
medlemmer i sitt FAU.
Spørreundersøkelse
03. Juli 2014: ”Generell undersøkelse til alle FAU’er i regi av Oslo KFU”
Totalt svarte 67 respondenter på spørreundersøkelsen
Resultatene fra spørreundersøkelsen viser til at Oslo KFU bistår i økt grad med opplæring av
nye FAU ledere.
Videre viser undersøkelsen at flesteparten av de som velges til FAU-leder har kun vært
medlem i 0 til 1 år. Fra de 67 respondentene er 34 selvlærte, mens 16 har blitt lært av andre
foreldre og 9 respondenter har deltatt på FAU-Grunnkurs.
Spørsmål angående skoleledelsen, viser det til at de fleste er fornøyde med samarbeidet
mellom FAU og skoleledelsen (rektor). Størst andel av respondentene svarer også at
skoleledelsen deltar på FAU møter, men de fleste deltar kun på bare deler av møtet.
Videre viser resultatene til at skoleledelsen jobber aktivt om å informere om FAU til nye
foresatte ved første skoledag og/eller foreldremøter.
Ut i fra resultatene om samarbeid mellom FAU og elevråd, samt AKS svarer de fleste
respondentene at det er intet samarbeid eller møter med elevrådet sist skoleår. Dette er noe
som bør jobbes med.
Angående distribusjon av FAU-referat mener 15 responser at det legges ut på skolens egen
hjemmeside, og 30 respondenter mener de får tilsendt dette på mail. Det viser til at FAUledere får den informasjonen som blir sendt ut, samt den er lett tilgjengelig på nett (Fronter og
skolens hjemmeside).
Undersøkelsen viser også at det fremdeles gjenstår arbeid med å få plass arbeidende SMU
(Skolemiljøutvalg) ved alle skoler. Samarbeid med elevrådet er også noe flere skoler bør ta
tak i. 	
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Årshjul skoleår 2014
Det lages et årshjul for arbeidet i Oslo KFU hvor det forekommer tidspunkt for faste møter,
kurs og annet.

Handlingsplan for Oslo KFU
	
  
Det er utarbeidet en handlingsplan for Oslo KFU 2014. Her er Oslo KFUs arbeidsoppgaver
listet opp, med tiltak og medlemmene i Oslo KFU har sitt ansvarsfelt.
Arbeidsgruppe i Oslo KFU
FAU-leder kurs (Oktober)

FAU Stormøte (Mars)

Kommunikasjon

	
  

Beskrivelse
Arrangerer og holder ”Kurs”
for nye FAU-ledere hver høst.
En innføring i vervet og
motivasjon til engasjement.
Arrangere ”Stormøte” med
UDE hvert år (Midten av
mars). ”Krav og forventinger –
veien til gjensidig respekt og
samarbeid mellom hjem og
skole” – Et fellesmøte for FAU
lederne i regi av Oslo KFU.
Jobber med informasjon og
kommunikasjon. Internt i Oslo
KFU – med publikasjoner,
infosaker på både hjemmeside
og FB.

Ansvarlig/medlemmer
Vickey Bonafede/ Arb.
gruppe
Vickey Bonafede, Allan
Gloison, Selje Lyngset/
Arb. gruppe

Victoria Le (Sekretær)
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Trafikk

Jobber med trafikkforhold.
Carina Swensson og
Følger opp skolegruppenes
ressursperson Thom C.
spørsmål rundt tema, bistår
Steen.
lokale trafikk grupper,
koordinerer ”Ta følge til skolen
aksjon”, deltar i relevante
møter.
SAMFOR
Tverretatlig samarbeid om
Benedicte Haug, Selje
rusforebygging ”Bry deg” –
Lyngset og Amy
Foreldrenettverksgrupper –
Myrstrand
fordi nærmiljøet betyr mest.
Holdningsskapende arbeid
Ansvarliggjøring av
Vickey Bonafede og Allan
Driftsstyrene i forhold til
Gloinson
Elevundersøkelsen og
oppfølging av psykososial
miljø i skolene.
Oppfølging av «Manifest mot
mobbing i Oslo skolen»
Gruppe A og B samarbeider med område direktør – Gruppe C og D samarbeider med område
direktør og Gruppe E og F Samarbeider med Områdedirektør
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Møter i skolegruppene 2014
Det er avholdt 3-4 møter i skolegruppene (ref. Hjemmeside). Referater fra hvert enkelt møte
finnes på www.oslokfu.no under ”skolegrupper”.
	
  
Skolegruppemøter er foreldrenes arena for påfyll i FAU arbeidet, en arena hvor både faglig
oppdatering og inspirasjon kan hentes hjem til dette viktige arbeidet i eget FAU. Vi
oppfordrer foreldre til å delta både på møtene som arrangeres og spille inn tema dere ønsker
belyst/diskutert. Benytt denne arena til å bli kjent med FAU`ene fra skoler som ligger nær den
du representerer, avtal hospitering og del gjerne lokal kunnskap og erfaring. Sammen er vi
bedre rustet.
Skolegruppe A:
11 feb. 2014: Kastellet – Ressursfordelingsmodellen og erfaringsutveksling
5. mai 2014: Bjørnholt – Elevundersøkelsen, Oslostandarden, It’s Learning. KFU info
5. nov. 2014: Hauketo – Videre info om Oslostandarden og It's Learning, KFU ifo, neste møte
dedikeres erfaringsutveksling.
Hovedsatsing:
• Øke motivasjonene for foreldreengasjement
• Erfaringer og gjennomføring av permisjonsreglene
• Være en arena hvor informasjon og erfaringer deles mellom FAUene.
• Skape god kontakt mellom områdedirektøren og foreldregruppen.
• Skape interesse for Oslo KFU og vårt arbeid.
Skolegruppe B
23. Januar 2014: Vålerenga skole - Skole- og nærmiljø- møte med SaLto koordinator
(fellesmøte med skolegruppe C).
24. April 2014: Vahl skole - ”Det gode resultat”.
18. September 2014: Gamlebyen skole - ”Elevtilvekst, skolens kapasitet, ta følge til skole
aksjonen etc.”
20. November 2014: Tøyen skole - ”Oslostandard for skole-hjem samarbeid – gjensidige
forventninger”
Hovedsatsing:	
  
• Inspirere lederer/ nestleder eller andre medlemmer i Foreldreutvalgene i området med
relevant og etterspurt tematikk hentet fra tilbakemeldinger fra brukerundersøkelser
Oslo Kommunale Foreldreutvalg Oslo KFU) og spesielt fra skolegruppen selv.
• Se på hvordan vi kan jobbe opp mot barneskoler og ungdomsskoler litt adskilt for å gi
foreldreutvalgene mer relevant utbytte av erfaringsutveksling og tematikk.
• Skape engasjement blant FAUene i skolegruppe B og inspirere områdedirektøren.
• Være en arena hvor informasjon og erfaringer deles mellom FAUene.
• Kartlegge hvilke saker skolegruppen brenner for.
• Skape god kontakt mellom områdedirektøren og foreldregruppen.
• Skape interesse for Oslo KFU og vårt arbeid.
• Legge grunnlag for interessegrupper og ressurspersoner.

	
  

8	
  

	
  
Skolegruppe C
23. Januar. 2014: Vålerenga skole - Skole- og nærmiljø- møte med SaLto koordinator
(fellesmøte med skolegruppe B).
23. April. 2014: Haugenstua skole – Elevrådsorganisasjon og klasseledelse
20. Oktober. 2014: Trosterud skole - Skolestart. Inntrykk og erfaringer: Kunne vi tenke oss å
ha det annerledes? Oslostandarden. Et nyttig verktøy eller?
20. November 2014: Bryn skole – Oslostandarden og kommunikasjon
Hovedsatsing:	
  
• Senke terskelen for deltakelse, mindre formalitet, økt innspills muligheter, dialog
baserte møter
• Saker som omhandler både barneskoler og ungdomstrinnene under samme møte
• Kartlegge hvilke saker skolegruppen er mest engasjerte i
• Skape god kontakt mellom områdedirektøren og foreldregruppen.
• Invitere skoleledere som deltar på møtene til å være aktive også i samtalene og
diskusjonene etter holdt innlegg
• Legge grunnlag for deltakelse av interessegrupper og ressurspersoner ihht spesifikke
temaer.
• Utvide kontaktnettverk for skolegruppe deltakere
• Opplyse om Oslo KFU sitt arbeid mot UDE og skolebyråden, samt samarbeid med
blant andre FUG, Hjem og Skole og andre interesse organisasjoner.
• Opplyse om og invitere til deltakelse i utvalget og arbeidsgruppene.
Skolegruppe D
25. feb. 2014: Lakkegata – Mobilskolen, SMU AKS, Elevundersøkelsen.
6 mai.2014: Grünerløkka – Trivselsundersøkelsen, Mobbemanifest, Oslostandarden
(AKS),It's Learning. Sykefravær.
26. nov. 2014: Tonsenhagen – Elevtallsutvikling, minosloskole.no, Oslostandarden og It's
Learning, KFU info, neste møte med fokus på erfaringsutveksling.
Hovedsatsing:
	
  
• Økt motivasjonen for foreldreengasjement
• Gjennomføring av permisjonsreglene (erfaringer)
• Være en arena hvor informasjon og erfaringer deles mellom FAUene.
• Skape god kontakt mellom områdedirektøren og foreldregruppen.
• Skape interesse for Oslo KFU og vårt arbeid.
Skolegruppe E
	
  
12. Februar 2014: Kringsjå skole – Skolebehovsplan
22. April 2014: Bolteløkka skole – Elevundersøkelse og Oslostandard for skole-hjem
samarbeid.
05. November 2014: Bjølsen skole – Skolebehovsplan, Budsjett 2015, Minskole.no,
Informasjon fra SAMFOR.
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Hovedsatsing:	
  	
  
• Skape engasjement og inspirere FAUene og områdedirektøren.
• Være en arena hvor informasjon og erfaringer deles mellom FAUene.
• Øke motivasjonen for foreldreengasjementet.
• Kartlegge saker skolegruppen brenner for.
• Skape god kontakt mellom områdedirektøren og foreldregruppen.
Skolegruppe F
14. Januar. 2014: Lysejordet skole – Trafikksituasjon rundt nye Bjørnsletta skole.
06. Mai. 2014: Bogstad skole – Utdanningsetatens prioriteringer
09. Okt. 2014: Uranienborg skole – Den gode timen.
Hovedsatsing:
• Skape engasjement blant FAUene i skolegruppe F og inspirere områdedirektøren.
• Være en arena hvor informasjon og erfaringer deles mellom FAUene.
• Kartlegge hvilke saker skolegruppen brenner for.
• Skape god kontakt mellom områdedirektøren og foreldregruppen.
• Skape interesse for Oslo KFU og vårt arbeid.
• Legge grunnlag for interessegrupper og ressurspersoner.
• Organisering av Skolegruppe F.

Hovedsatsing for Oslo KFU
Kurs i regi av Oslo KFU
Det ble arrangert FAU-grunnkurs onsdag 16. Oktober
2014 på Etterstad videregående skole.
Det var til sammen 51 FAUer som deltok på årets
grunnkurs, som viser til en økning på 41% (21
deltagere) fra fjorårets kurs i 2013.
Grunnkurset ga en innføring på hva en FAUer gjør, er og deres oppgave i forhold til skole og
hjem samarbeid. Etter noe innledende informasjon om FAU og Oslo KFU var det
workshop/gruppesamtaler.
Hovedsatsing i 2014
Stormøte/Fellesmøte	
  
Vårens Stormøte ble avholdt i Utdanningsetatens lokaler tirsdag 12. Mars 2014 med tema
”Krav og forventninger – veien til gjensidig respekt og samarbeid mellom skolen og
hjemmet”. Ca 100 deltakere (FAU-ledere, FAU-medlemmer og rektorer). Møtet startet med
en hovedinnledning ved Astrid Søgnen (direktør i Utdanningsetaten) og Allan Gloinson
(Nestleder i Oslo KFU). Videre understreket Kjersti Falck (Foreldre Utvalg for
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Grunnopplæringen) viktigheten av begeistring og motivasjon. Hjem-skole samarbeid er et
ikke eksisterende tema i lærerutdanningen og medfører at nyutdannede lærere ikke alltid
bidrar til god kommunikasjon og den gode elevsamtalen.
Rektor Jarle Sandven fra Tiurleiken skole har klart det kunststykket å løfte eleven trass i lav
foreldremedvirkning og trass i en foreldregruppe uten kapasitet til å hjelpe med lekser.
Stormøtet avsluttet med at Oslo Skolebyrådet Anniken Haugli snakket om at omdømme er
viktig for at en skole skal ha full dekning – viktighet er å snakke skolen opp for på den måten
å bygge nærmiljøet.
Oppsummering: Det er ingen tvil om at alle er enige i at samarbeid er viktig og barnas læring
er det viktigste. Engasjement er viktig for skolen, elevene og nærmiljøet. Foreldre må
oppmuntres til å bidra det man kan og at et lite bidrag er bedre enn intet. At man blir
tillitsvalgt sender også signaler til barna om at man bryr seg og er engasjert.
Skole-‐hjem	
  samarbeid.	
  
Oslo standarden for skole-hjem samarbeid er et viktig hjelpemiddel med felles retningslinjer
for alle osloskoler. Målet med standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva
foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte.
(For mer informasjon om Oslo Standarden kan dette leses på vår hjemmeside:
www.oslokfu.no)

Manifest mot mobbing
Oslo KFU deltar hvert år i oppfølgingsmøter med partene som undertegnet manifestet – UDE
kaller inn. Videre følger vi opp arbeidet ved å holde en løftet fokus på tema, jobber aktivt med
inkludering og deltakelse i tillegg til forebyggende. Samarbeidet med den enkelte skolens
elevråd og SMU er særdeles viktig også i denne sammenheng. Flere av skolegruppemøtene
bærer av den grunn preg av å ha dette på sine agendaer.
Oslo KFU undertegnet 13.oktober 2014, nytt manifest mot mobbing i Oslo skolen. Manifest
mot mobbing er gitt aktualitet for perioden 2015-2019. Fremover vil vi jobbe for å synliggjøre
viktigheten av foresattes engasjement. Vi kan bidra til å skape og verne om de gode relasjoner
og være med å skape de trygge og inkluderende møteplasser. At vi engasjerer oss blir
viktigere og viktigere jo høyere klassetrinn eleven går i.
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Møter og kontakter
Oslo KFU har kontakt og gjennomfører møter med en rekke organisasjoner og personer. Som
oftest er det leder Vickey Bonafede som representerer Oslo KFU. I perioden har det vært
følgende møter og kontakter:
21. Januar: Rundbordkonferanse - Utdanningsforbundet
28. Januar: Skolebyråd – Statusmøte
31. Januar: UDE – Statusmøte
31. Januar: Arbeidsmøte Sekretær for KFU
12. Februar: Bry deg-Seminar i regi av SAMFOR
25. Februar: Arbeidsgruppemøte – Rommen skole
03. Mars: Arbeidsgruppemøte – FUG
12. Mars: Stormøte: «Krav og forventninger - veien til gjensidig respekt og samarbeid mellom
hjem og skole» - et fellesmøte for FAU ledere i regi Oslo Kommunale Foreldreutvalg.
25. April: Medarbeidersamtale – Sekretær KFU
06. Mai: Arbeidsgruppemøte – FUG
15. Mai: Aksjons skolestart – Bymiljøeaten
21. Mai: Referansegruppe SKU – UDE
11. Juni: UDE – Statusmøte
14. August: Årsmøte Oslo KFU
25. August: Utdanningsforbundet.
01. September: UDE
09. September: Skolebyråd – Statusmøte
07. Oktober: Uro konferansen – Utdanningsforbundet.
13. Oktober: Rådhuset – Manifest mot mobbing.
15. Oktober: Grunnkurs FAU leder
28. November: Referansegruppe SKU – UDE
SAMFOR (Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo)
	
  
Benedicte Haug er Oslo KFUs representant i Samfor (Samarbeidsutvalg for foreldrefokusert
forebygging i Oslo). Andre representanter i Samfor er fra Rusmiddeletaten, Utdanningsetaten,
Næringsetaten, Oslo politidistrikt, Organisasjonen Av og Til og SaLto.
SAMFOR fungerer som et tverrfaglig nettverk for felles front i det rusforebyggende arbeidet
blant unge.
12. Februar 2014 ble det arrangert et ”Bry Deg” seminar for alle FAU-ledere/ medlemmer.
Inspirerende foredrag ”I hodet på en tenåring” ble holdt av Mia Börjesson.
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