Oslo Kommunale Foreldre Utvalg
Til FAU-er i skolegruppe E og F

Referat fra Skolegruppemøte tirsdag 11. februar 2020, kl 18.00-20.30 på Sagene skole
1. Velkommen til møte ved Oslo KFU
o

o

Runden: Presentasjon av deltagerne/verv/skole.
o Deltakende skoler: Hovseter, Ullevål, Marienlyst, Grefsen, Lilleborg, Møllergata,
Fagerborg, Nordberg, Bygdøy, Sagene. Det kom ett par til etterpå som jeg ikke fikk
registrert.
KFU-info – oppdateringer og informasjon
o Viktige datoer:
! Foreldrekonferansen 18.mars
! Søknadsfristen for FAU prisen 15. februar
! Årsmøte 2. april
o KFU arbeid den siste tiden. Live snakket om skoleleders ansvar for å legge til rette for godt
hjem-skole arbeid på rektorkonferansen.
! Jevnlig møter med UDE og skolebyråden

2. Presentasjon av vertsskolen
o
o

litt om skolens fokusområder, egen presentasjon
litt om samarbeid med FAU og SMU, samarbeidet mellom skolens ledelse, DS-leder og FAU-leder
o Presenterte elevverter. Elever som får praktisk opplæring i skolehverdagen i stedet for
enkelte timer.
o FAU samarbeider med bydelen for ulike tiltak for barna etter skoletid.
o Trafikk egen gruppe i FAU
o Samarbeider med elevrådet
o SMU fungerer ikke så godt akkurat nå.

Vi velger styre i FAU på starten av skoleåret som har jevnlig kontakt med ledelsen. Dette samarbeidet
opplever vi som veldig bra og konstruktivt, selv om vi også har uenigheter og ulike måter å se ting på.
Ledelsen er jevnlig på FAU-møtene. Det skrives alltid referat og vi forsøker i tillegg få ut nyhetsbrev
rett etter FAU møtene med kort oversikt over viktigste informasjonen fra FAU og informasjon fra
ledelsen. FAU har laget vedtekter og har årshjul.
Det er mange engasjerte foresette på skolen og det tror vi er veldig bra for det sosiale miljøet blant
barna. Det er faste grupper (2 klassetrinn sammen) i FAU som jobber med ulike oppgaver som nevnt i
oversikten, samt også mulighet for å lage egne grupper. Vi har mange spennende ideer og prosjekter
på gang. FAU arrangerer blant annet 17. mai fest som pleier være stor suksess, utdeling av reflekser på
høsten, Internasjonal matfest for hele skolen med underholdning, mat fra ulike land og veldig god
stemning.
FAU arrangerer også events som utdeling av pepperkaker og klementiner i skolegården ved juletider.
Det legges til rette for at foreldre kan bidra med større og mindre bidrag og tid. FAU har etablert
veldig godt samarbeid med nærmiljø og butikker og får sponset en del til ulike arrangementer. I
bydelen er det flere gode lavterskel tilbud, noe vi er veldig glade for og samarbeider med.
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Vi samarbeider med Elevrådene og skal fremover bestrebe å få til endre bedre og tettere samarbeid.
Vi opplever at elevene har så mye kloke innspill og tanker og det er jo de vi alle jobber for.

3. Informasjon fra UDE v/områdedirektørene
o
o
o
o
o

Hjem-skole samarbeid - råd og tips til FAU leder
Oppfølgingspunkt – mer om Klasselister, sånn løser vi det i Osloskolen
Oppfølgingspunkt – lagring av FAU dokumenter. Hvordan skal vi sikre erfaringsoverføring og
kontinuitet dersom ikke FAU får mulighet for å lagre arbeidsdokumenter relatert til dette?
Elevundersøkelsen
AKS-undersøkelsen

Egen presentasjon fra områdedirektørene ligger på hjemmesiden oslokfu.no.
4. Organisering av FAU arbeidet – drøftelser i mindre grupper

Vi drøfter:
o FAU – drift vs. utvikling – klarer vi å videreutvikle FAU som et organ, eller fortsetter vi bare å gjøre
slik FAU alltid har gjort?
o Hvordan få flere foreldre til å delta og engasjere seg på foreldremøter?
o Hvordan få til samhandling dersom språket er et hinder?
Gruppearbeid
Har skoleleder forventning til FAU leder? Ha tro på at skoleleder kan skole.
Godt FAU arbeid:
God struktur, årshjul, rollebeskrivelse og forventningsavklaring
• Valgordning – mandat
• Forventningsavklaring
• God overgangsordning
• Opplæring av leder og medlemmer
• Plassere engasjementet der man brenner for sakene
• Its learning
• Gode rammer, vedteker mm
• God møteledelse på FAU møtene. Fatte vedtak.
Dokumentasjon av arbeidet er viktig. Lagring av vedtak og andre bestemmelser tilgjengelig for FAU
Eksempler fra deltakerne:
• Egen FAU side som driftes av FAU selv. Der ligger all info tilgjengelig for alle.
• Bruk av Facebook
• Sende ut nyhetsbrev etter hvert møte for å nå alle
• Bruke skolemelding for å sende ut referatene
Be om å få presentert undersøkelsene på FAU møtene.

