Årets FAU 2019

Bjøråsen FAU, her representert ved leder Camilla Kampevold, har arbeidet med å bygge vennskap og skape trygghet på
tvers av alle skillelinjer. FAU har fåG posiHv støGe av foreldregruppen og rektor Jarle Dukic Sandven (Foto: sakset fra
Facebook og APenposten).

Nyheter av Oslo KFU, 20. mars 2019

Oslo KFU inns:;et FAU-prisen ved sluAen av 2017 for å synliggjøre, inspirere og fremme det
gode arbeidet mellom FAUene og skolene. På Foreldrekonferansen forrige uke ble ’FAU-prisen
2019’ :ldelt FAU ved Bjøråsen skole. I juryens begrunnelse ble det lagt vekt på at FAUs
samarbeid med skoleledelsen og resten av foreldregruppen ved Bjøråsen skole, bidrar :l et
bedre skolemiljø og fremmer sosiale bånd. Gjennom FAU organiserer foreldre og foresaAe
utallige og frivillige ak:viteter ved skolen utenom skole:d. Denne innsatsen bidrar :l
neAverksbygging og integrering, noe som igjen skaper inkludering og mangfold.
Juryen vektla at FAU ved Bjøråsen legger :l reAe for at bånd mellom foreldrene kan styrkes
gjennom jevnlige møter. På denne måten bidrar FAU :l at alle kan være med å bygge videre på
fellesskapet. Bjøråsen FAU selv mener fellesskapet er et lite, men unikt mikrosamfunn, der alle
foreldre bidrar med det de kan. Juryen mener at Bjøråsen FAU synliggjør en målbevisst strategi
og et planmessig arbeid for å inkludere alle barn, samt å engasjere ﬂest mulig foreldre, ved å
fokusere på de jevnlige møtene og legge :l reAe for de frivillige ak:vitetene. Denne satsningen
viser FAUs tydelige fellesskapstanke. Den viser også at samhold, som skapes på tvers i
nærmiljøet, er med å fremme et inkluderende skolemiljø. Oslo KFU er stolte av å dele ut prisen
:l Bjøråsen, fordi vi verdseAer jobben mikrosamfunnet gjør sammen for å bygge vennskap og
skape trygghet på tvers av alle skillelinjer.
Prisen er et diplom og 10.000 kr. DeAe ble overrakt representanter ved Bjøråsen FAU av byråd
for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, og styreleder i Oslo KFU, Vickey Bonafede.

