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Det er ingen tvil om at problematikken rundt deling av klasselister 
har tatt tid fra foreldresamarbeidet denne høsten. Tid som heller 
skulle vært brukt på saker og aktiviteter som fremmer skole-
hjemsamarbeid. Oslo KFU har fått mange henvendelser om dette, så 
vi har laget en liten artikkel om dette i infobrevet. 
 

November inneholder flere aktiviteter i regi av Oslo KFU. Først et kurs 
om FAU-arbeid for nye og ‘gamle’ FAU-medlemmer. Det skjer 
05.11.19. Det er mange som har meldt seg på, og vi gleder oss til 
kurskvelden! 
 

Deretter arrangerer vi tre skolegruppemøter; gruppe E og F møtes 
20.11.19 på Fernanda Nissen skole, gruppe A og B møtes 26.11.19 
på Ekeberg skole og gruppe C og D på Rødtvet skole 28.11.19. 
Områdedirektøren, altså sjefen til rektorene, vil også ha innlegg på 
møtene, men det er satt av tid til refleksjoner og diskusjoner mellom 
FAU-ene. Agendaene vil bli sendt ut i løpet av kort tid. De vil også 
finnes på hjemmesiden vår, ‘bak’ bokstaven til din skolegruppe. 
Dersom du er usikker på hvilken gruppe din skole tilhører, klikk her.  
 

Skolegruppemøter er en arena for alle FAU-ene i Oslo til å drive 
nettverksbygging og erfaringsutveksling. Det er også et sted for å 
stille små og store spørsmål om skole-hjemsamarbeidet, som vi alle 
er en del av. Hver skolegruppe har en egen ledelse, og denne tar 
ansvar for å samle FAU-ene to til fire ganger i året. På november- og 
februarmøtene inviteres også områdedirektøren. Det åpner for 
dialog mellom FAU-ene og Utdanningsetaten (UDE). Velkommen! 

 

Med ønske om en god november og førjulstid,  
hilsen Live Skarvang, leder Oslo KFU 

 

http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/
http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/
http://oslokfu.no/skolegrupper/
http://oslokfu.no/hvilken-gruppe-tilhorer-min-skole/


Klasselister og personvern – frustrasjoner og fakta 

 
 

I 2019 har mange FAU stilt spørsmål ved Oslo Kommunes praksis når det kommer til 
deling av klasselister. Noe av dette skyldes at nytt personvernregelverk trådte i kraft 
sommeren året før. Skolene i Oslo forholder seg til Utdanningsetatens (UDE) felles 
retningslinjer, men disse har vært så uklare at det har skapt reservasjoner hos mange 
skoleledere og dertil problemer for FAUene.  
 
Oslo KFU tok tidlig initiativ til dialog med UDE om deling av klasselister. Vi har, ut fra egne 
erfaringer og innspill fra flere FAU, kommet med forslag til hvordan skolene kan gå frem for at 
samarbeidet med og mellom foreldrene kan bli best mulig i denne saken. Vi mener at 
personvernloven og offentlighetsloven ikke trenger å være til hinder for deling av klasselister.  
 
Dessverre opplever FAUene at retningslinjene fra UDE fører til svært ulike tolkninger av 
klasselistedeling fra skole til skole, også mellom naboskolene. Oslo KFU ønsker en standardisert 
‘bunnlinje’ som byr på muligheter for utvikling på lokalt nivå etter lokale behov. Det virker som 
om ingen, verken UDE selv eller skolelederne, egentlig vet hva eller hvordan de skal forholde seg 
til endringene i personvernloven. Slik det er i dag, fører uklarhetene rundt deling av klasselister 
til kaos, frustrasjoner, påstander som ikke kan motsies og utfordringer som løses svært 
forskjellig. Noen skoleledere tillater deling av lister, andre ikke. Oslo KFU jobber for å få på plass 
en felles praksis for alle skolene, og at praksisen skal være slik at FAUene heller kan bruke tid på 
saker og aktiviteter som fremmer foreldresamarbeid og foreldreinvolvering.  
 
I høst fikk FAU-ledere ved Osloskolene tilsendt to skriv; Utdeling av klasselister og Viktig 
informasjon til tillitsvalgte for elever og foresatte om bruk av klasselisten. Oslo KFU opplever at 
UDE med disse skrivene har lagt ansvaret for å lage klasselister på FAU-medlemmene i hver 
klasse. Det kan virke som at skolelederne ikke trenger å følge opp ansvaret de har for et godt 
skole-hjemsamarbeid. I det siste dialogmøtet vi hadde med UDE, vedkjente de at de har 
formulert seg uklart og at dette kan føre til reservasjoner hos mange skoleledere. UDE skal 
sende ut en presisering av egen tekst rundt skrivene som ble sendt FAU-lederne ved skolestart, 
for å synliggjøre at de er positive til foreldresamarbeid. Etter ønske fra byråden oppvekst og 
kunnskap skal håndteringen av klasselistedelingen frem til i dag skal evalueres og revideres, og 
Oslo KFU har blitt invitert til å bidra i dette arbeidet. 
 
Hvordan kan klasselisteproblematikken kan løses for alle skolene i Oslo? Oslo KFU mener at 
skolene kan legge til én enkelt setning på dagens samtykkeskjema om at foreldrene tillater 
deling av barnets navn og adresse(r), samt mail og telefonnumre til foreldrene. Dermed kan 
klasselistene deles. Vi vet det finnes barn og foreldre som, av ulike årsaker, ikke kan stå på 
listene. Hovedregelen bør være at skolen bidrar med klasselister i papirformat og elektronisk 
versjon, og så kan de bistå med informasjonsutveksling til dem som må være unntatt listene. 
 



Møte med utdanningsdirektøren  
Styret møtte representanter fra Utdanningsetaten (UDE) 6. september 
og 28. oktober.  På det første møtet ble det brukt en del tid på 
problematikken rundt deling av klasselister. Andre saker som ble tatt 
opp var skolestart, skoleleders invitasjon til foreldresamarbeid og et 
strategiarbeid som utdanningsdirektøren har igangsatt i UDE og 
Utdanningsadministrasjonen (UDA). Utdanningsdirektøren vil gjerne ha 
innspill fra Oslo KFU i arbeidet. På oktobermøtet ble igjen 
klasselisteproblematikken tatt opp samt skoleleders ansvar for å 
invitere foreldrene inn i skole-hjemsamarbeidet på en konstruktiv 
måte. Det ble også diskutert revidert plan for digital læringsteknologi, 
utvidelse av prosjektet ’Varme og trygge ungdomsskoler’ (tidligere kalt 
U22), tilpasset opplæring av elever med stort læringspotensial og 
mulighet for kompensasjon til DS-leder for møtevirksomhet ved 
ansettelse av rektor.  
 

Møte med byråd for kunnskap og oppvekst (OVK) 
Styret skulle ha dialogmøte med Inga Marte Thorkildsen 16. 
september, men dette ble avlyst grunnet sykdom hos OVK. Nytt 
møtetidspunkt er 09.12.19.  
 

Skolegruppemøtene i september 
Skøyenåsen skole var vertskap for deltakerne i gruppe A og B. 
Gruppelederne orienterte om flere saker fra Oslo KFU; fremtredende 
resultater fra årets spørreundersøkelse, fornying av hjemmesiden 
www.oslokfu.no og status i saken om deling av klasselister. Det ble 
spilt inn mange tanker rundt klasselisteproblematikken, og 
gruppelederne har tatt dette med tilbake til styret og utvalget for 
videre bearbeiding. Presentasjon av både vertsskolen og FAU. Det var 
flere drøftingstemaer, og dette kan dere lese om i referatet. Dette er 
sendt ut på mail og finnes her for gruppe A og her for gruppe B. 
 

Tveita skole var vertskap i skolegruppe C og D. Rektor og elevrådsleder 
presenterte skolen, elevrådslederen fortalte også om arbeidet i 
skolemiljøutvalget (SMU). FAU-lederen orienterte om aktiviteter og 
utfordringer rundt foreldresamarbeidet. Gruppelederne orienterte om 
flere saker fra Oslo KFU; resultater fra årets spørreundersøkelse, 
fornying av egen hjemmeside og status i saken om deling av 
klasselister. Det var flere drøftingstemaer, og dette kan dere lese om i 
referatet som er sendt ut på mail og finnes her for gruppe C og her for 
gruppe D. 
 

På Kringsjå skole var skolegruppe E og F samlet. Rektor og FAU-leder 
informerte om godt samarbeid seg imellom, mangfoldet som kommer i 
kjølvannet av å ligge i nærheten av en studentby og leksehjelp i regi av 
Lions. Diskusjonene rundt oppstart av FAU-året var mange og gode. 
Referatet fra møtet er sendt ut på mail og finnes her for gruppe E og 
her for gruppe F. 
 
 

 

Siden sist… 

http://www.oslokfu.no/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-b/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-c/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-d/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-e/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-f/


 

Hold av datoen onsdag 18. mars 2020! Den kvelden 

arrangerer Oslo KFU sin årlige konferanse for 

foreldre i Osloskolen. Ulike foredragsholdere 

snakker om hjem-skolesamarbeid fra forskjellige 

ståsteder. Konferansen skjer i samarbeid med 

Utdanningsetaten (UDE).  

Målgruppen er alle FAU-medlemmer i Osloskolen og 

skolelederne. Mer informasjon kommer i starten av 

2020, så følg med på hjemmesiden vår og Facebook. 

Det er mulig å melde seg på allerede nå: send navn 

og skole til postmottak@oslokfu.no. 

 

 
Foreløpig møteplan våren 2020 
 
  
Møter i skolegruppe A og B 
• Uke 7, 11.02.20, kl 18:00 – 20:30. Her vil 

også områdedirektørene delta. 

• Etter påske, dato uavklart, kl 18:00 – 20:30. 
 

Møter i skolegruppe C og D 
• Uke 7, tors 13.02.20, kl 18:00 – 20:30. Her 

vil også områdedirektørene delta. 

• Etter påske, dato uavklart, kl 18:00 – 20:30. 
 

Møter i skolegruppe E og F 
• Uke 7, 11.02.20, kl 18:00 – 20:30. Her vil 

også områdedirektørene delta. 

• Etter påske, dato uavklart, kl 18:00 – 20:30. 

 
 

Foreldrekonferansen 2020 
- onsdag 18. mars, kl 17:30 – 20:30 
 

Årsmøte 2020 
- informasjon kommer. 
 

FAU-prisen 2020 

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 
2020.  
 
Kriteriene for å søke finner dere her,  
vedtekter for FAU-prisen. Søknadsfristen er 21.02.20. 
 
Spørsmål vedrørende FAU-prisen kan rettes til 
postmottak@oslokfu.no. 

 

Foreldrekonferansen 2020 
 

http://oslokfu.no/
https://www.facebook.com/OsloKFU/
http://oslokfu.no/fau-prisen/
http://oslokfu.no/fau-prisen/
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