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Vi er allerede godt inne i 2021. Bak oss ligger ‘annerledesåret’ som 
har påvirket barn, unge og voksne. Koronasituasjonen har fortsatt 
store innvirkninger på samfunnet, og det er ingen tvil om at korona 
også påvirker foreldresamarbeidet. Vi vet at mange skoler og FAU 
har hatt store utfordringer med å legge til rette for hjem-
skolesamarbeidet. Forandringer har det også vært hos UDE grunnet 
omstrukturering, noe som også påvirker organiseringen av Oslo KFU. 
Vi vil bruke denne våren til å finne vår nye form. Uansett hva tiden 
fremover bringer, så er vårt håp at alle skoler gjennomfører 
foreldremøter på samtlige trinn denne våren og at elever, som skal 
over til VGS, får nødvendig informasjon og støtte på siste del av 
veien til valg av skole. 

Om to uker er det igjen digitalt skolegruppemøte. Det 
arrangeres onsdag 17.02.21 fra 19:00 - 21:00. Dere har meldt inn 
flere ønsker for tema, så velkommen til diskusjoner og 
erfaringsutveksling! Agenda sendes ut på mail til alle FAU-ledelsene i 
byen, samt at den ligger på hjemmesiden vår. Påmelding skjer med 
navn og skole til postmottak@oslokfu.no. Møtet er åpent for FAU-
medlemmer og andre engasjerte foresatte ved skolen. 

17. mars vil vi arrangere Foreldrekonferansen 2021. Denne vil 
få et annet format enn tidligere år grunnet koronasituasjonen. Oslo 
KFU vet at påfyll av inspirasjon kan bidra til økt engasjement, og med 
tanke på formaninger om sosial avstand og nedstengning, håper vi 
årets digitale konferanse vil være et positivt bidrag til 
foreldresamarbeidet. Mer informasjon kommer, men hold av datoen 
og velkommen til FK2021! 

Beste hilsen Live Skarvang, 
leder Oslo KFU 

Infobrev - februar 2021 

Oslo Kommunale 
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Ny skolegruppeinndeling 
- hvordan skal Oslo KFU organisere seg? 

Utdanningsetaten (UDE) har vært gjennom en omstrukturering det siste året. Denne har blant 
annet medført endringer i skolegruppene. Disse var tidligere delt inn geografisk og bestod av 
gruppene A - F, nå er de delt på tvers av byen. Omstruktureringen medfører også endringer i 
organiseringen av Oslo KFU. 
 

Modellen under viser de nye skolegruppene. UDE har utarbeidet modellen uten innspill fra 
foreldregruppen, til tross for at det jevnlig i dialogmøtene siden juni 2019 har blitt påpekt behov 
for samarbeid om ny inndeling. Organisasjonen Oslo KFU ble rigget i tråd med de tidligere 
skolegruppenes geografi, blant annet for å imøtekomme ulike behov hos gruppenes FAUer.  
 

Den nye gruppestrukturen har synliggjort en del utfordringer med tanke på Oslo KFUs mandat: å 
legge til rette for fysiske møtearenaer for FAUene for å kunne jobbe med lokale, men felles 
muligheter og problemer. En annen utfordring er lang reisevei mellom skolene. Er det realistisk 
at foresatte ved eksempelvis Prinsdal drar til Majorstuen for å delta på skolegruppemøte, når de 
må gjennom rush i byen og det nesten ikke er parkeringsplasser ved skolen?  
 

 
 

Oslo KFU vurderer ulike alternativer for fremtidig organisering. Bydelsorganisering har blitt 
foreslått, men det vil innebære 15 mindre grupper. Det vil være utfordrende å rekruttere 
foresatte til å koordinere dette, da en slik organisering vil være arbeidskrevende for en frivillig 
organisasjon. Det vurderes også å finne en fast møteplass for skolegruppemøtene, men det igjen 
vil påvirke vertsskolers mulighet til å presentere egen skole og noe av det genuine arbeidet som 
foregår der.  
 

Grunnet koronasituasjonen vil skolegruppemøtene foregå digitalt denne våren, noe som gir Oslo 
KFU tid til å finne en ny form og organisering. Mer informasjon kommer når ting har falt på plass. 
 
 

 

 

DIALOG OG 
SAMARBEID 



Skolegruppemøtene i oktober og november 2020 
Koronasituasjonen og foreldresamarbeid hadde naturlig nok fokus. I tillegg 
var klasselisteproblematikken aktuell. Referater fra møtene finner dere her: 
- oktober: referat og Hvordan håndteres koronaens påvirkning på elevenes 
læring og trivsel? 
- november: referat og Praksis ved skoletur på ungdomsskolen 
 

Dialogmøte med utdanningsdirektøren 
13. november og 11. desember hadde styret dialogmøter med 
Utdanningsetaten (UDE) og utdanningsdirektøren. I det første møtet handlet 
dialogen mye om hvordan skolene fulgte opp økt fravær fra skolene grunnet 
smittevern. UDE har opprettet smittevernveileder og korona-epost som 
skolene kan bruke for raskt å få hjelp. Det er utfordringer knyttet til digital 
undervisning, særlig når ikke hele klassen er borte fra skolen. For å få til 
digital undervisning, må samtlige lærere, elever og foresatte gi samtykke om 
at det sendes digitalt fra klasserommet. Klasselistene var igjen et tema, men 
som tidligere informert, er disse listene offentlige og kan deles ut av skolen. 

I desember var UDEs nye organisering av skolegruppene et tema. Det 
ble stilt spørsmål ved hvilke forventinger UDE, som skoleeier, har til sine 
skoleledere og deres formidling og forankring av Oslo KFU. I tillegg ble det 
også en henstilling fra deltakerne på skolegruppemøtet i november, formidlet 
til utdanningsdirektøren. Det gjaldt behov for informasjon, som trygger 
foresatte, vedrørende læringsmiljø. Det er ønskelig med felles mal for alle 
skoler. 
 

Dialogmøte med byråd for kunnskap og oppvekst 
Mandag 23.11.20 hadde styret i Oslo KFU møte med Inga Marte Thorkildsen 
og hennes kontor (OVK). Følgende saker ble tatt opp og diskutert: utkast til 
partnerskapsavtale mellom Oslo KFU og Oslo kommune, UDEs 
omorganisering av skolegruppene, oppfølging av skoleleders ansvar for hjem-
skolesamarbeid og bekymrede innspill om uro i Osloskolen. 
 25. januar 2021 var det nytt dialogmøte. OVK prøver å skåne barn og 
unge for total nedstenging. Utfordringene som OVK fremmer, er den fysiske 
kapasiteten skolene har for å opprette flere kohorter. Skolene har fått 
beskjed om å strekke seg så langt det er mulig, for å opprettholde 
skolehverdagen med tilstrekkelig smittevern gjennom kohorter og vekselvis 
skole-hjemmeskole. Oslo KFU ønsker svar på hvordan skole på rødt nivå 
påvirker elevene. OVK vil også ha fokus på elevmedvirkning fremover ved 
nedstengning og hjemmeskole. 
 

Møter om koronasituasjonen 
4. januar deltok Oslo KFU på møte om Korona og videre tiltak. UDE har fått i 
oppdrag av OVK å vurdere tiltak for ivaretakelse av elevenes rettigheter ved 
innføring av strengere smitteverntiltak. Det skal også vurderes om det er behov 
for å gi noen tydeligere føringer knyttet til hvordan skolene forventes å 
praktisere rødt nivå, for å sikre kvaliteten på undervisningen og hensynet til 
elevene ivaretas. OVK ønsker å utarbeide en minstestandard for 
hjemmeundervisning som gir føringer knyttet til forholdet mellom 
hjemmeundervisning og tilstedeværelse på skolen, kvalitet og faglig oppfølging 
og ivaretakelse av elever med særlige behov. 
 

5. januar deltok Oslo KFU på møte om smittesituasjonen i skoler og barnehager. 
Les mer om dette her. 

Siden sist… 

http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2020/10/Referat-digitalt-skolegruppem%C3%B8te-151020.pdf
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2020/10/Presentasjon-UDE-digitalt-skolegruppem%C3%B8te-151020-.pdf
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2020/10/Presentasjon-UDE-digitalt-skolegruppem%C3%B8te-151020-.pdf
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2020/12/Referat-fra-digitalt-skolegruppem%C3%B8te-november-2020-1.pdf
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2020/12/Presentasjon-skoletur-pa%CC%8A-ungdomsskolen-241120.pdf
http://oslokfu.no/utlevering-av-klasselister/
http://oslokfu.no/om-vurderinger-av-smittesituasjonen-i-osloskkolen/


 

Foreldrekonferansen 2021 

Onsdag 17. mars 2021 inviterer Oslo KFU til en digital inspirasjonskonferanse. Fokuset vil ligge på 
Osloskolen under koronatiden. Elevenes psykiske helse vil være et naturlig tema, så vi viderefører 
den røde tråden fra tidligere år. Oslo KFU ønsker å gi innblikk i noen av koronassituasjonens 
påvirkninger i skolen. Vi ønsker også å gi innsikt i tilgjengelig kunnskap og eventuelt synliggjøre 
behov for ny kunnskap rundt temaene.  
 

Målgruppen for konferansen er laget rundt eleven; engasjerte foresatte, og da særlig FAU-
ledelser, skoleledere samt andre som jobber i skole- og sosialtjenesten. Endelig program vil bli 
lagt ut på hjemmesiden og Facebook. Dette vil også bli sendt ut på mail til alle FAU-ene og 
skolelederne i Oslo.  
  
Påloggingsinformasjon vil bli sendt ut i forkant. Konferansen starter 18 og varer noen timer. 
 

Påmelding med navn, skole og rolle/verv til postmottak@oslokfu.no innen 10.03.21. 

Oslo KFU avholder digitalt årsmøte tirsdag 6. april 2021 klokka 19:00. 
Oslo KFU fremmer foreldrestemmen, derfor er det viktig FAU også 
engasjerer seg i årsmøtet. 
 
Innkalling vil bli sendt på mail til alle FAU-ledelser i Osloskolen. Styret 
har informert via mail, facebooksiden og hjemmesiden om nødvendige 
frister. 
 
 
 
 
 
 

     

FAU-prisen 

Søknadsfrist 
20. februar 2021 

 

Oslo KFU vil i år, som tidligere år, synliggjøre innsatsen til et aktivt FAU. 
Vi vet det har vært og er krevende å drive FAU-arbeid grunnet korona, 
men vi vet også at mange FAUer prøver å stå på til tross for situasjonen. 
 
Oslo KFU vil dele ut en pris for innovativt, kreativt og omfangsrikt arbeid 
mellom FAU og skolen. En jury, bestående av fem medlemmer, vil 
vurdere innkomne forslag eller selv gi innspill til FAU-er som bør være 
kandidater. Kriterier for FAU-prisen ligger på hjemmesiden til Oslo KFU. 
Vinneren er tenkt offentliggjort på Foreldrekonferansen 2021. 
 

Årsmøte 
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http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2018/01/Vedtekter-for-FAU-prisen-2018-041018.pdf
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