FAU-Prisen for 2019
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.
Juryens begrunnelse for tildeling av FAU-prisen 2019
Juryen tildeler prisen til FAU ved denne skolen for deres arbeid med skolemiljø og for å
fremme et godt samarbeid som skaper samhold. FAU organiserer utallige frivillige aktiviteter
ved skolen utenom skoletid. Dette bidrar til inkludering, nettverksbygging, integrering og
fremmer mangfold.
Foreldrene møtes jevnlig og bånd styrkes, sammen bygger de videre på fellesskapet. FAU
har tro på at dette fellesskapet, dette mikrosamfunnet, er helt unikt og her er juryen helt
enig. Arbeidet med å skape disse treffene, hvor alle er med og alle bidrar, synliggjør 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 tydelig fellesskapstanke som evner å skape et samhold på tvers
og som fremmer et inkluderende skolemiljø, samt utgjør et velfungerende og strukturert
FAU-arbeid.
Juryen la vekt på at FAUs samarbeid med skolens ledelse og foresattgruppen for sammen å
bygge vennskap og skape trygghet på tvers av alle skillelinjer.
FAU ved den prisvinnende skolen viser at:
•
•
•
•

•
•
•

De har fokus på samarbeid som inkluderer og bidrar til nettverksbygging.
De har hatt et sterkt fokus på integrering og det å fremme mangfold.
De har jobbet med å konkretisere hvordan foreldre kan bidra til inkludering. I form av
utallige aktiviteter utenom skoletiden.
Den målbevisste strategien der skole, foreldre og elever samarbeider om å inkludere
hvert eneste barn, har gitt resultater. Det er stor begeistring hos foresattgruppen, og
flere ønsker å være med å bidra.
Alle aktiviteter som foresattgruppen er felles om, representerer gode og
inkluderende arrangementer for hvert enkelt klassetrinn, både på og utenfor skolen.
Nysatsning "Foreldrecafe", hvor foresatte møtes og blir kjent, bygger nettverk og
bidrar på den måten til å skape nærmiljø og derav skolemiljø.
Juryen vil videre berømme skolen for å samarbeide på tvers og få mange til å
engasjere seg og bidra til felleskapet på Romsås – det unike mikrosamfunnet.

Til sammen har dette overbevist juryen om at FAU ved den prisvinnende skole 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 FAU ved den
prisvinnende skole oppfyller alle kriterier for tildeling av prisen er en verdig vinner av årets
pris.

Juryen gratulerer FAU ved prisvinnende skole med tildelingen av FAU-prisen 2019, og håper
at prisen inspirerer til videreføring og spredning av det gode samarbeidet for å fremme et
trygt og godt skolemiljø i Osloskolen.
Juryens medlemmer
• Vickey Bonafede (leder Oslo KFU)
• Erlend des Bouvrie (Oslo KFU)
• Bente Borrebæk (Utdanningsetaten)
• Kari Odden (Utdanningsetaten)
• Live Skarvang(Oslo KFU)

De øvrige nominerte som nådde finalerunden var sterke kandidater. Juryen berømmer alle
de nominerte FAUene for deres engasjerte og flotte innsats i hjem-skolesamarbeidet, for et
godt og inkluderende skolemiljø til barnas beste.

Vinner av FAU-Prisen for 2019 er: FAU ved Bjøråsen skole

