Foreldrekonferansen 2018: Takk, oppsummering og appell

Som nestleder og medarrangør av konferansen vil jeg gjerne takke alle sammen for
bidragene på veien til, i forbindelse med og under samlingen i kveld. Det er mange som har
gitt gode innspill og mange timer for å skape arrangementet i kveld. En arbeidsgruppe med
blant andre Attia og Live har jobbet med organiseringen og som dere ser gjennomføringen.
Alle dere som har utstilt på stands, alle dere som har kommet og deltatt som publikum.
Selvfølgelig en stor takk også til inn leggerne. Uten deres serveringen både fra venstre og
høyre her ville det har blitt til svært lite ut av i kveld. Mye ’food for thought’. Stor takk også
til UDE for at vi blir så godt tatt imot, bruk av lokalene, teknisk bistand og forberedelser og
bevertningen igjen har vært supert.
Men dette er ikke en takk for maten tale. Og viktigste av alt er at det vi opplever er en god
tilrettelegging for skole-hjem samarbeid. Som dere ser fra foilen bak meg med noen av

nøkkelordene for konferansen og skole-hjem samarbeid- det er viktige budskap som
fremmes her. Deltakelsen den overordnede metoden og også målet.
Fjorårets konferanse handlet mye om det utvidede laget rundt barnet, hvilke andre tilbud
som er også tilgjengelige og kan støtte og bidra når skolen blir vanskelig. Skolegangen er
lovpålagt, skolen er den eneste lovpålagte møteplassen for alle barn og ungdom og et sted
de aller fleste vil gjerne delta. En nokså grei møteplass for alle oss i laget rundt barna, både
foreldrene og proffene, tenker vi. Sammen kan vi gjøre den enda bedre.
Årets røde tråd handler om det som er viktigste for de aller fleste barn, ungdom og elever.
Det er i klasserommet og i friminuttene at det aller viktigste skjer, de tvungne og for noen,
tunge hverdagslige møtene med utfordringer. Uansett om det starter eller ender utenfor
skolen, kan nettverket i og rundt skolen bidra til inkludering, deltakelse og mestring.
Elevene trenger også en grunn til å være med, til å inkludere seg og ta del i de sosiale og
faglige utfordringer. De trenger nettverk, støtte og bidrag fra flere og ikke minst
hjemmefra. Fra de jeg kaller det kjernelaget, skole-hjem samarbeidslaget - som opplever
skolehverdagen tetteste innpå, både på godt og vondt. Fordi ingen av oss kan og vil mestre
alltid. Ingen er i stand til det alene.
Fellesskapet som er skolen trenger også tilbakemeldinger samt positive og konstruktive
bidrag. Ikke minst skal våre egne barn følges opp, men også klassemiljøet og
skolehverdagen for alle som er involverte. Det gjelder ikke bare når barna er søte og små,
men også når de sjøl og situasjoner er vanskelige.

Og nå, etter en så flott kveld er det på tide med litt rekruttering!

Hjem-skole samarbeid kan ta mange former og være på mange plan. Organisert
samskapelse er det som representeres her i kveld, som de aller fleste av dere er med på via
stillingen deres i skolene og som foreldre med verv i FAU, Driftsstyrer og
SkoleMiljøUtvalgene blant flere på lokalt plan. Det er også mulighet for
foreldreengasjement i skolegruppene og på kommunalt plan som aktiv i Oslo KFU.
Vi, som dere trenger påfyll av engasjerte mennesker. Ressurspersoner og
utvalgsmedlemmer som har litt tid og energi til overs og som har lyst til å dele
engasjementet sitt med andre som engasjerer seg også for flere enn eget barn. Det finnes
plass til flere, uavhengig av nivået på ditt - litt til godt over-middels engasjementet - eller
fokusområde dere interessere dere for mest i hjem-skole samarbeid. Er noen interesserte i
å være med så kan vi kontaktes NÅ! eller snarlig etter konferansen, via postmottaket,
Facebook eller direkte via epost adressene som dere finner på hjemmesidene.
Det er også viktig for oss å kunne representere mangfoldet som finnes i Oslo skolen og vi
setter stor pris på deres spørsmål, innspill og bidrag. Så ’keep it coming’.
Takk for denne gangen fra Oslo KFU - sees neste år!

