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Presentasjon av kandidater til styreverv
Nestleder, for 2 år
Styrets innstilling:
Styret innstiller Kjersti Austdal som nestleder for kommende toårsperiode. Hun har vært med
i Oslo KFU gjennom flere år, deltatt som foreldrekontakt og FAU-medlem i sitt lokale FAU siden
2009. Kjersti har vært FAU-leder i seks år og har flere års erfaring fra styrearbeid i Oslo KFU.
Kjersti Austdal skriver selv: Jeg har to barn, hvor min eldste går siste året på videregående og
yngste går på ungdomsskolen. Jeg har i alle år vært aktiv i foreldregruppen, både som
foreldrekontakt og i FAU. Jeg har alltid vært engasjert i og opptatt av barnas skolehverdag, og
å ha en god relasjon til foresatte. Det har vært viktig for meg å bidra til å skape godt
klassemiljø, godt foreldresamarbeid og skolemiljø. Gjennom engasjementet som
foreldrekontakt og FAU har jeg vært med på å bidra til ulike aktiviteter både for barn og
foresatte i begge klassene til egne barn. Engasjement for å ta tak i utfordringer, finne løsninger
og skape muligheter er noe jeg brenner for i alle sammenhenger. Jeg tror på at god
kommunikasjon, tydelighet, raushet og åpenhet er viktig i samarbeid med foresatte og skolen.
Jeg er for tiden FAU-leder ved Majorstuen skole, og har vært det noen år nå. Majorstuen er
en stor skole med stort mangfold. Den har elever fra hele byen. Det gjør FAU-arbeidet både
lærerikt, engasjerende og utfordrende når mange elever og foresatte ikke har skolen som sin
nærskole. Majorstuen skole representerer på mange måter Oslo sitt mangfold. Det å jobbe
for å skape et godt klassemiljø, skolemiljø og godt foreldresamarbeid med en sammensatt
elev- og foreldregruppe er krevende, engasjerende og ikke minst lærerikt.
Som FAU-leder er det viktig for meg å være engasjert i foresatte, fortsatt jobbe for et godt
samarbeid, forsøke å skape gode arenaer for samarbeid, engasjere foresatte i viktige saker for
elever og skolen, ta opp utfordringer med skolen, jobbe for og/eller støtte skolen i politiske
saker. Jeg brenner for at alle barn skal ha en så god skolehverdag som mulig og at vi som
foresatte skal bruke vårt engasjement godt samarbeid og være med på å skape dette. Jeg tror
at min erfaring gjennom flere år kan være med å bidra inn i Oslo KFU sitt videre arbeid for
elever og foresatte i Oslo skolen.
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Styremedlem, for 2 år
Styrets innstilling:
Styret innstiller Annette Gauslå som styremedlem for kommende toårsperiode. Hun har hatt
styreverv som leder og nestleder i sitt lokale FAU de ti siste årene, samt at hun har vært med
i Oslo KFU noen år.
Annette Gauslå sier selv: Jeg har tre barn, hvor av den yngste går på ungdomsskolen. Jeg er
engasjert i nærmiljø, har jobbet i mange år med barn og unge og mine engasjement omfatter
ulike verv i idrettslag og frivilligheten i Oslo. I dag er jeg nestleder i Sagene FAU, samt nestleder
i skolens driftsstyre. Jeg har også vært leder i FAU, samt sittet i skolemiljøutvalget (SMU) i flere
omganger.
I skole-hjemsamarbeidet er jeg opptatt av å skape trygghet og felleskap ved å vektlegge
raushet og kontinuitet. En annen viktig faktor i samarbeidet er skolens elevsyn samt at elle
elever skal oppleve mestring og et fellesskap i skolehverdagen. Innen foreldresamarbeid
mener jeg det er viktig å synliggjøre at alle kan bidra med noe samt at det er behov for alle i
foreldresamarbeidet. Jeg er også opptatt av å se etter muligheter, ikke begrensninger. Skolen
som nærmiljøarena er også sentralt for meg, siden jeg brenner for barn og unges
oppvekstsvilkår samt deres skolehverdag.
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