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Siden sist…
Hva har skjedd og hva
skjer?

Vi er godt inne i høsthalvåret og skolehverdagene har mer eller mindre
gått tilbake til ‘normalen’ vi kjente før pandemien slo til. For
foreldresamarbeidet betyr det at foresatte igjen møtes, men nå
kanskje vekslende mellom fysiske og digitale møtepunkt. Innen
utgangen av året, er målet at alle FAU-er skal få tilgang til ‘Teams for
FAU’. Oslo KFU er glade for at dette tilbudet nå blir tilgjengelig! Mer
om dette lengre ned i informasjonsbrevet.
Vi i Oslo KFU er også glade for at møterestriksjoner er over. Derfor
arrangerer vi igjen et fysisk skolegruppemøte - noe vi ikke har gjort på
to år! Det skjer onsdag 24. november kl 18:00 - 20.00 i Grensesvingen
6 på Helsfyr, i lokaler hos UDE. Agenda er sendt ut på mail til FAUledelsene og dere kan melde dere på via denne lenken.
Skolegruppemøter er en arena der engasjerte foresatte kan møtes,
opprette kontakt med andre FAU-er, dele erfaringer og stille spørsmål.
Velkommen - vi gleder oss til å møte dere!
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Til tross for at kalenderen forteller oss at det er høst, er de frivillige i
Oslo KFU godt i gang med planleggingen av Foreldrekonferansen 2022.
Vi ser frem til å følge den røde tråden fra tidligere år ved at laget rundt
eleven kan bidra til å skape en skole for alle - flest mulig og lengst
mulig. Mer informasjon om konferansen kommer i februar, men sett
gjerne av datoen 23. mars 2022 allerede nå. Dere hører fra oss!
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Med ønske om en god november og førjulstid,
hilsen Live Skarvang, leder Oslo KFU

Kort om...
FAU-prisen
Møteplan 2022
Valg av nytt FAU

Teams for FAU-ene
- samarbeidsløsninger for foresatte i Osloskolen
Foreldresamarbeid er et viktig bidrag til våre barns skolehverdag. Oslo kommunale
foreldreutvalg (Oslo KFU) jobber blant annet for å bedre måtene samarbeidet foregår på.
Etter innspill fra dere foresatte i skolegruppemøter og etter mange dialogmøter med
kommunens representanter, er det nå på plass et felles verktøy for kommunikasjon for alle
FAU-ene i Osloskolen.
Digitalt foreldresamarbeid
Utfordringer med manglende fleksibilitet for FAU og deling mellom aktørene i digitale møter ble
svært synlig under koronatiden. Mange FAU-er opplevde at deres arbeidsområder ble kneblet og
at det var krevende eller vanskelig å få til foreldresamarbeid. Nå er ikke lenger FAU-ene avhengige
av skoleledelsen, da Utdanningsetatens avdeling for IKT gjennom sommeren og høsten har lagt
opp tilgang for FAU-ene på plattformen til Osloskolen. Innen utgangen av året rulles ut
‘Teamsløsningen for FAU’. Dette er noe Oslo KFU og FAU-ene har etterlyst for å bedre og forenkle
deler av foreldresamarbeidet.
Samarbeidsløsninger og tilgang via Office 365
Alle FAU-ene skal få tilgang til Osloskolens plattform og planen er at dette skjer før jul. I praksis
betyr det at hvert FAU får to personuavhengige lisenser til Office 365.Det vil si at lisensen tilhører
den/de som har ansvar for FAU ved hver skole. Ofte er dette leder og nestleder eller leder og en
annen person i FAU. Gjennom Office 365 får FAU tilgang til en digital samarbeidsplattform
(Teams), felles kalender for FAU, e-post (Outlook), lagring for alle FAU-dokumenter (OneDrive) og
programmer som Word, Excel og PowerPoint.
FAU blir altså eier av et team på egen skole. Det betyr at de som har tilgang på lisensen kan åpne
for digitale møter for hele FAU, møter i undergrupper/komiteer eller legge til FAU-medlemmer
som gjester i det digitale samarbeidsrommet. Dermed kan FAU delta i diskusjoner og dele filer
med hverandre. Alle FAU-dokumenter kan lagres i samarbeidsløsningen, noe som gjør at det ikke
lenger er behov for personlige eller private lagringsmåter. De to lisenseierne kan også samhandle
på tvers med andre FAU-ledelser, gjennom chat, fildeling og møter. Derimot har ikke et
gjestemedlem i ett FAU rettigheter til å gjøre det samme med et gjestemedlem i et annet FAU.
Pilotprosjekt
Oslo KFU er klar over at det er varierende grad av kjennskap til Teams rundt om i FAU-ene. Derfor
er det for tiden noen FAU-er som tester ut Teams-løsningen sammen med oss. Ved å gjøre dette
i en liten skala, der deltakerne skal melde tilbake problemer og andre erfaringer, kan vi lage en
god brukerveiledning til FAU-ene som ikke kjenner til Office 365 og Teams fra før. Det er viktig at
personvern ivaretas også på denne plattformen, og tenker det er lurt at det ligger noen føringer
før løsningen rulles ut til alle FAU-ene. Det vil bli satt opp tidspunkt for bruk av Teamsløsningen,
dersom det er noen som vil ha hjelp til dette. Det vil skje i januar 2022. Informasjon kommer!
Oslo KFU er glade for at alle FAU-ene i Oslo nå får tilgang til en samarbeidsplattform, men vi vil
minne om at Office 365 kun gir samarbeidsmuligheter. Det er viktig å huske på at
foreldresamarbeid fortsatt krever god dialog og samhandling mellom foresatte samt mellom
skolen og hjemmet.

Siden sist…

Møte med utdanningsdirektøren (UDE)
24.09.21 ble hovedpunktene fra resultatene til Oslo KFUs
spørreundersøkelse gjennomgått og diskutert. Skoleledelsens forståelse
av egen rolle i foreldresamarbeidet er fortsatt en utfordring; viktig at
foreldreverv i skolen kommuniseres som nyttige, samskapende og
sentrale i foreldresamarbeidet. Ellers ble det diskutert inntrykk og
opplevelser fra høstens skolestart, status på koronasituasjonen og
behovet for igjen å få gjennomført fysiske foreldremøter. Vedrørende
opplærings av driftsstyrerepresentanter (DS), arbeider UDE nå mot en
struktur der foreldrerepresentanter velges og kursets om høsten, slik at
de er klare for DS-arbeidet som følger kalenderen, ikke skoleåret.
Skolegruppemøte i september
28.09.21 ble det gjennomført skolegruppemøte digitalt. Det var innlegg
fra UDEs seksjon for læring, helsesykepleier og Elevorganisasjonen. Oslo
KFU har fått tilbakemelding om at det er behov for mer tid til
erfaringsutveksling fremfor foredrag på disse møtene. Referat og
presentasjoner finnes på hjemmesiden vår.
Møte med byråd for oppvekst og kunnskap (OVK)
11.10.21 var det dialogmøte med OVK på rådhuset. Også her ble
resultatene fra vårens spørreundersøkelse gjennomgått og diskutert.
Det var samtaler om voldshendelsene på Oslo øst denne høsten og
erfaringer fra massetestingen av elever i Osloskolen. I tillegg var det
orientering om partnerskap mot mobbing (PMM), hvor det har skjedd
en tydelig dreining mot inkludering og forebygging fremfor fokus på
mobbing. Dette fokusskiftet er også noe Mobbeombudet er opptatt av.
Oslo KFU er takknemlig for godt og fremoverlent samarbeid med avgåtte
byråd Inga Marte Thorkildsen, og vi ser frem til å etablere en god dialog
med den nye byråden, Sunniva Holmås Eidsvoll.
Kurs om FAU-arbeid
04.11.21 gikk kurset av stabelen, der frivillige i Oslo KFU jobbet for å
skape inspirasjon, gi informasjon og legge til rette for
erfaringsutveksling mellom foresatte som er engasjert i
foreldresamarbeidet. Det ble stilt mange spørsmål om hvordan FAUarbeid kan drives strukturert samt hvordan det igjen kan jobbes for å få
opp igjen det etablerte FAU-arbeidet etter koronatiden. Presentasjon og
oppsummering av gruppediskusjoner finnes på hjemmesiden vår.
Høringssvar om ny opplæringslov
I slutten av august sendte Kunnskapsdepartementet ut forslag til ny
opplæringslov. Forslaget bygger på NOU 2019:23 Ny opplæringslov og
de over 700 svarene som kom inn til høringen i juni 2020. Oslo KFU
jobber med høringssvar og fristen er 20.12.21. Dersom noen FAU-er
ønsker å komme med innspill til oss i denne saken, kan de sendes til
postmottak@oslokfu.no.

FAU-prisen 2022
FAU-prisen deles ut til et FAU som har bemerket seg gjennom
innovativt, kreativt og/eller omfangsrikt arbeid mellom skolen og
FAU. En jury vil vurdere innkomne søknader og velge vinnere for
2022.
Kriteriene for å søke finner dere her,
vedtekter for FAU-prisen. Søknadsfristen er 27.02.22.
Spørsmål vedrørende FAU-prisen kan rettes til
postmottak@oslokfu.no.

Møteplan våren 2022
Oslo KFU legger planer for ulike aktiviteter også våren 2022.
Innføring i Teamsløsningen for FAU-ene skjer 18. januar
kl 18:00 - 19:30. Møtet vil være digitalt.
Det vil gjennomføres skolegruppemøter 16. februar og 26.
april. Tidspunktene er 18-20. Møtested vil avklares nærmere
via hjemmesiden vår, Facebook og mail.
Foreldrekonferansen 2022 skal igjen avholdes fysisk. Det skjer
i lokaler hos UDE, Grensesvingen 6, fra 17.30 - 20:30.
Påmelding via denne lenken.
Årsmøtet skal avholdes 5. april kl 18:00 - 19:30. Det skjer hos
Voksenopplæringen, Helsfyr. Adressen er Svovelstikka 1.

Valg av nytt FAU-styre
Vi minner om at tiden er verdifull; bruk den best mulig i det frivillige skole-hjemsamarbeidet!
Oslo KFU oppfordrer alle FAU-ene til å avklare hvem som skal være leder og nestleder innen
kommende juni. Slik kan FAU ta fatt på oppgaver umiddelbart etter skolestart, og ikke la høsten
gå grunnet sen konstituering. Som sagt: tiden er verdifull, bruk den effektivt.

