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Skoleåret nærmer seg slutten, men det er enda noen oppgaver
som gjenstår. Vi i Oslo KFU trenger tilbakemeldinger fra dere i
FAU, slik at vi kan bidra til og legge til rette for et bedre skolehjemsamarbeidet for alle barna i Osloskolen. For oss frivillige i
Oslo KFU er dette ’Årets happening #2’ etter Foreldrekonferansen.
Mer informasjon lengre ned i infobrevet.
Oslo KFU har et håp om at i år har enda flere FAU gjennomført
valg av leder og nestleder for kommende skoleår. Erfaringen tilsier
at de FAU-ene som velger ledelse på høsten, ofte ikke er
konstituerte før månedsskiftet oktober-november. Ved å avklare
ny FAU-ledelse før sommeren, kan FAU-arbeidet ved skolen få
bedre sammenheng og være virksomme fra skolestart. Vi legger
også ved link til brosjyren om innføring i FAU-arbeid. Her er det
mange tips, råd og innspill til hvordan drive eller forbedre arbeidet
ved
skolen:
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/OsloKFUBrosjyre-2016.pdf. Vi vet at tiden som brukes i det frivillige arbeidet
er verdifull, derfor oppmuntrer vi alle FAU til å bruke den best
mulig.
Denne gangen deler vi en liten ’solskinnshistorie’. Vi takker for
responsen etter ’etterlysningen’ i forrige KFU-info, og håper flere
sender inn bilder og noen ord om det fantastiske, frivillige skolehjemsamarbeidet som foregår i byens FAU-er!
Med ønske om en god sommer til dere alle,
hilsen Vickey Bonafede,
leder Oslo KFU

Du er
verdifull
for barnet
ditt!

Partnerskap mot mobbing
Oslo KFU har forpliktet seg til å bidra til holdningsskapende arbeid og å forebygge mot mobbing.
Partnerskap mot mobbing er en signert avtale mellom 12 sentrale organisasjoner i skole og
barnehage som vil arbeide sammen med regjeringen mot mobbing og for et godt læringsmiljø.
Oslo KFU er med og vil fremover jobbe for å synliggjøre viktigheten av foresattes engasjement.
Gjennom hele skoleløpet er viktigheten av foreldreengasjement en sentral faktor til elevenes
trivsel på skolen. Trivsel og læring går hånd i hånd! Derfor bør et styrket og velfungerende skolehjemsamarbeid være målet for alle Osloskoler.
Siste skudd på stammen er en plakat som synliggjør hvorfor vi foreldre og foresatte er viktige for
barna våre. Plakaten inneholder små lapper med tips og ideer til hva foreldre kan gjøre for å
være en god rollemodell for egne og andre barn. Plakaten kan lastes ned fra hjemmesiden til
Oslo KFU, http://oslokfu.no/om-oslo-kfu/visjon/mobbing/.
15. mai 2018 deltok Oslo KFU på møtet om mobbefri skole i regi av Utdanningsetaten.
Mobbeombudet i Oslo og leder for Læringsmestringsteamet satt fokus på viktigheten av god
relasjonsbygging mellom rektor, lærer og elev, for å få til et godt psykososialt skolemiljø for alle.
Oslo KFU representerte foreldrestemmen. Vi understreket at hjem-skolesamarbeid kan bare
styrkes hvis foreldre og foresatte inviteres inn til samarbeid av skoleleder. Vi pekte også på
sårbarheten ved flere skoler som ikke har et fungerende skolemiljøutvalg (SMU) og at dette må
komme på plass.

Årets
happening
Spørreundersøkelsen 2018
Den årlige spørreundersøkelsen er viktig for alle de frivillige som drifter Oslo KFU. Vi
trenger foreldrenes mening om hvordan skole-hjemsamarbeidet er og drives ved de
enkelte skolene i byen.
Hvordan organiserer FAU-ene seg? Hvilke verktøy dere oppfatter å ha til deres arbeid? Hvor får
dere informasjon fra? Svarene dere gir oss kan fortelle om eventuelle ’flaskehalser’ i arbeidet. Vi
i Oslo KFU tar med oss informasjonen til dialogmøter med Utdanningsetaten (UDE) og byråden
for oppvekst og kunnskap. På denne måten er alle FAU-ere med på å gi indirekte tilbakemelding
til de som legger til rette og har ansvar for skole-hjemsamarbeidet i Oslo. Kunnskapen bruker vi
også for å utvikle og sikre innholdet på høstens kurs for nye FAU-ere. Undersøkelsen er anonym
og åpen til 24. juni.
Alle FAUere med registrert mailadresse hos Oslo KFU har fått tilsendt en mail med lenke til
spørreundersøkelsen. I mailen er det oppfordret til at alle ledere og nestledere sprer lenken til
hele sitt FAU. Jo flere som svarer, jo bedre bilde får vi av ’tilstanden’ hos FAU-ene i Osloskolen.
Dersom du ikke har mottatt mail med lenke til undersøkelsen, ta kontakt med Marianne på
postmottak@oslokfu.no.

En ’solskinnshistorie’ fra Bjørndalen FAU
I forrige KFU-info oppmuntret vi dere
FAUere til å dele ’solskinnshistorier’ som
kan være til glede og inspirasjon for alle
FAU i byen vår. Første bidrag er fra
Bjørndal FAU:
Sist høst arrangerte de ’International
matdag’. Bjørndal skole ligger i bydel
Søndre Nordstrand med nesten 600
elever. Foreldre fra 1. – 7. trinn bidro
med mat på bordet. Vi har fått høre at
arrangementet var meget vellykket,
faktisk møtte det så mange barn og
voksne at flere måtte stå!

Dialogmøte med Utdanningsetaten (UDE)
4. mai 2018 var Oslo KFU i ett av sine faste dialogmøter med Utdanningsetaten. Mobbeombud
Kjersti Owren deltok på møtet med en presentasjon. Vi fikk presentert den nylige fremlagte
statistikkene for vold og trusler i skolene. Det viktigste funnet i rapporten er en betydelig økning
av vold og trusler mot de ansatte i løpet av de siste tre år. Dette er en bekymringsfull trend
spesielt fordi det fleste utøverne av vold og trusler er elever mellom 6 og 12 år. Oslo KFU har
oppfordret til mer forskning for å skape kunnskap om hvilke utfordringer som ligger bak tallene i
den statistiske rapporten. Utdanningsetaten har iverksatt en del tiltak, men Oslo KFU vil
fremheve betydningen av samarbeidet mellom skole-hjem for å sikre et trygt og godt
læringsmiljø/arbeidsmiljø for både elever og ansatte. Her har skoleleder et viktig ansvar å legge
til rette for å møte foreldrene og invitere til et godt skole-hjem samarbeid fra første skoledag.
Spesielt i arbeidet med forebygging av uønskede hendelser er det viktig at det settes mer fokus
på skole-hjem samarbeidet. Skolemiljøutvalgene (SMU) har et viktig mandat i å skape et trygt og
godt skolemiljø og kan på vegne av foreldrene og elevene be skolens ledelse om å vurdere tiltak
for å bedre skolemiljøet. I arbeidet for å sikre alle elevers rett til et trygt skolemiljø og
nulltoleranse for vold i Osloskolen står skole-hjem samarbeidet sentralt. Det er mye
informasjon som ligger i og bak en slik undersøkelse. Uten tvil vil det være en vanskelig og
langvarig jobb for å forsterke de gode holdningene og inkluderende skolemiljøene. Et
fellesansvar som vi foreldre, nærmiljøene og det videre samfunnet må også være med på. På
møtet fikk Oslo KFU også en presentasjon av det nye meldingssystemet som implementeres til
skolestart i høst. Spennende utvikling, som under utprøving har mottatt gode tilbakemeldinger.
Vi ser veldig positiv på alle form for informasjonsdeling som fører til en lavere terskel for å ta
kontakt og muligheter for forbedret dialog for barnas beste. Oslo KFU har hatt med mange
innspill fra foreldregruppa og vært tett på i prosessen og oppfølging av dette meldingssystem.

Konferanse om ytringskultur i Osloskolen
Oslo KFU har 14. mai deltatt på en konferanse om ytringsklimaet i
Osloskolen som byråden for oppvekst og kunnskap hadde invitert
til. Ytringsfriheten er en grunnleggende rettighet i vårt demokrati
og den skal også være forankret i Osloskolen. Hvilke utfordringer
som foreldrerådets arbeidsutvalg og foreldre kan møte når de
ytrer seg i offentligheten om skolen er det lite kunnskap om. Oslo
KFU fremhever at åpenhet i Osloskolen danner grunnlaget for det
gode samarbeidet mellom skole-hjem. En god og åpen
ytringskultur kjennetegnes av at det er rom for uenighet og
meningsbrytning, samt et ytringsklima hvor en blir møtt med
respekt. Den måten vi snakker om og med hverandre i Osloskolen
påvirker elevenes verdighet og fremtid – for også elevene deltar
her. Det er omtrent 160.000 foreldre i Osloskolen og det er
ønskelig at vi deltar og bidrar til en frimodig og åpen debatt om
våre barns skole.

Møte med SaLTo

Siden sist…

I slutten av mars var styreleder og nestleder i nytt dialogmøte med
SaLTo. Det er representanter fra Oslo kommune og politiet som
samarbeider for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og
unge. På møtet fikk vi presentert Oslo KFU og ble gitt en invitasjon til å
samarbeide med oss og foreldregruppen innen det forebyggende
arbeidet. Oslo KFU vil fremover delta jevnlig i møter med SaLTo.
Tanken er å formidle relevant og nødvendig informasjon, men også for
å bidra til å kople kunnskap og muligheter nærmere skolen.
Skolegruppemøtene i april
Samtlige møter var preget av høy aktivitet, mange innspill og gode
diskusjoner. Mange FAUere fikk muligheten til å stille spørsmål og det
foregikk mye erfaringsutveksling. Skolegruppene hadde besøk av
områdedirektørene som blant annet orienterte om Elevundersøkelsen
2017. Oslo KFU ser at disse funnene gjennomgås svært ulikt på
skolene, så FAU-leder oppfordres til å etterspørre resultaene tidlig og
til å be om at disse gjennomgås i FAU, SMU og elevrådet, med det
formål å vurdere eventuelle tiltak i fellesskap.
Årsmøtet 2018
Her ble handlingsplanen og budsjett for kommende periode vedtatt,
samt valg av nytt styre. Nytt styremedlem er Live Kristiane Skarvang
(Grefsen skole).
All informasjon om årsmøtet ligger på
http://oslokfu.no/arsmote-2018-2/.

Til orientering – FAUs medvirkning i skolegårdsprosjekter
I skolegruppemøtet til A og B i april 2018 stilte flere FAU-medlemmer seg undrende til hvordan
Undervisningsbygg (UBF) involverte og lot FAU medvirke i skolegårdsprosjekter. FAUene undret
seg over prosessen de aldri ble en del av. Områdedirektørene i A og B rettet spørsmålet til
UDEs avdeling for skoleanlegg og fikk følgende svar:
"UDE har tatt opp med UBF og byrådsavdelingene at vi ønsker bedre prioritering, styring og
medvirkning for utearealprosjektene. P.t. har ikke bystyret bevilget midler til oppgradering av
uteareal annet enn i de store rehab- og nybyggprosjektene vedtatt gjennom skolebehovsplanen.
UBF har ansvaret for vedlikehold, derunder utskifting av lekeapparater, men styret i foretaket
har satt av midler som i praksis benyttes til oppgradering/endring. Da blir det snaut med
politisk styring og medvirkning. Byråden er svært opptatt av elevstemmen, og vi bruker derfor
anledningen nå til å foreslå endret organisering."
Da håper vi det blir en endret organisering og at elevstemmen samt foreldrestemmen - som
ofte representerer elevene, får sin rette plass!

