FAU-Prisen for 2018
Oslo KFU har innstiftet denne prisen for å fremme det gode samarbeid mellom FAU-ene og
skolene. Formålet er å løfte frem solskinnshistoriene og inspirere.
Kriteriene for FAU-prisen
Prisen skal tildeles et FAU som har utmerket seg i hvordan de evner å utvikle engasjement
blant de foresatte og videre samarbeid med skolene.
I samsvar med de spesifiserte priskriteriene innebærer det at FAU ved skolen har en:
•
•
•

•

Virksomhet som fremmer et godt og inkluderende skole- og læringsmiljø for alle.
Virksomhet som fremmer samarbeid med skolens ledelse, elevrådet, andre
samarbeidsaktører fra for eksempel nærmiljø.
Virksomhet som skaper et strukturert og planmessig arbeid i FAU, eksempelvis som å
sørge for at saker blir satt på agendaen, har gode møterutiner og valg av
representanter.
Virksomhet som skaper åpne og inkluderende sosiale aktiviteter for elevene og
foreldrene.

•
Juryens begrunnelse for tildeling av FAU-prisen 2018
Juryen tildeler den første FAU-prisen til FAU ved en skole for deres systematiske arbeid med
skolemiljø og for å fremme et godt samarbeid som skaper samhold. FAU startet i desember
2014 Inkluderingsagentene. De startet Inkluderingsagentene fordi de mener foreldre kan
spille en avgjørende rolle i arbeidet med å skape en skole og et lokalmiljø hvor det er plass til
alle, uavhengig av bakgrunn, religion, kjønn, funksjonsevne og økonomi. Målet er å inkludere
hvert eneste barn!
FAU har en målbevisst strategi og et planmessig arbeid for å inkludere alle barn, samt
inkludere og engasjere flest mulig foreldre.
FAUs satsing er preget av en nyskapende tilnærming til samarbeid som fremmer et
inkluderende og holdningsskapende skolemiljø, samt utgjør et velfungerende og strukturert
FAU-arbeid.
Juryen la vekt på at FAUs arbeid var rettet mot samarbeid med skolens ledelse og andre
aktører som elevrådet og frivillige organisasjoner i nærmiljøet. Her ligger en langsiktig og
helhetlig tilnærming til samarbeidet til grunn og som har bidratt til å snu en negativ utvikling.
FAU ved vinnerskolen viser en høy grad av bevissthet om at samarbeid med skolens ledelse
handler om å skape gode holdninger gjennom inkluderingstiltak.
•
•

De har fokus på samarbeid som inkluderer og skaper gode holdninger.
De har hatt et sterkt fokus på inkludering av nyankomne elever.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

De har jobbet med å konkretisere hvordan foreldre kan bidra til inkludering. Dette er
oppsummert i en foreldreplakat.
Sammen med elevene er det på samme måte laget en elevplakat.
De har arbeidet bevisst med å involvere alle skolens aktører, som skolens ledelse,
lærerne, elevrådet og skolens miljøutvalg.
FAU har jobbet mye med klassekontaktens rolle. Sammen med ledelse og lærere har
de jobbet for at klassekontaktene skal føle større eierskap til foreldremøtene.
Den målbevisste strategien der skole, foreldre og elever samarbeider om å inkludere
hvert eneste barn, har gitt resultater. Skolen har de siste par årene hatt betydelig
nedgang i omfanget av mobbing.
De har gitt FAU-medlemmene en aktiv rolle som ‘inkluderingsagenter’. Dette vitner
om nytenkning og kreativitet.
De har opprettet en ‘oppskriftsbank’ som gjør det enklere å gjennomføre gode og
inkluderende arrangementer for hvert enkelt klassetrinn, både på og utenfor skolen.
De viser i sin søknad til at arbeidet skal videreføres og er en del av skolens langsiktige
arbeid.
Juryen vil videre berømme skolen for å samarbeide med naboskolene.

Til sammen har dette overbevist juryen om at årets FAU 2018 har utmerket seg i innsatsen
for å skape en sterk samarbeidskultur som bidrar til å skape trygghet og sikre at elevene blir
kjent med hverandre. En samstemt jury oppfatter at følgende FAU oppfyller alle kriterier for
tildeling av prisen er en verdig vinner av årets pris.
Juryen gratulerer FAU ved Hallagerbakken skole med tildelingen av FAU-prisen 2018, og
håper at prisen inspirerer til videreføring og spredning av det gode samarbeidet for å
fremme et trygt og godt skolemiljø i Osloskolen.

Vinner av FAU-Prisen for 2018 er: FAU ved Hallagerbakken skole
De øvrige nominerte som nådde finalerunden var sterke kandidater. Juryen berømmer alle
de nominerte FAU-ene for deres engasjerte og flotte innsats i hjem-skolesamarbeidet, for et
godt og inkluderende skolemiljø til barnas beste.

