Handlingsplan for
Oslo KFU 2014/2015
Formål:
FORMÅLET MED OSLOKFU er å styrke hjem/skole samarbeidet ved å aktivt dra
veksler på både foresatte og ansatte ressurspersoner. Oslo KFU skal påvirke den kommunale
skolepolitikken til elevenes beste ved å skape grunnlaget for en fruktbar og løsningsorientert
dialog med SAMTLIGE parter som angår elevene.

Hovedmål 1:
Styrke kjennskapen til Oslo KFU.
Bakgrunn:

Oslo KFU skal bidra til et godt og smidig samarbeid hjem-skole, til elevenes beste.
Delmål
1.1:

Legger forholdene til rette for god
foreldremedvirkning.
Tiltak: Sørge for god informasjon, stabil rekruttering
og jevn kursing/faglig påfyll.

Ansvarlig:
Leder

1.1.1: Følge opp rekruttering av medlemmer til Oslo KFU, fra
hver skolegruppe og blant FAU medlemmer.

Leder / nestleder i styret

1.1.2: Legge til rette for og følge opp at det rekrutteres nye i
leder og nestlederverv når det er aktuelt med rullering i
skolegruppen.

Leder for hver skolegruppe

1.1.2: Holde 2-4 møter i skolegruppen hvert skoleår (for å bygge
opp kunnskap hos den enkelte, utveksle erfaringer og få faglig
og motivasjons påfyll).

Leder for hver skolegruppe

1.1.3: Arrangere og holde ”kurs” for nye FAU ledere, hver høst.
En innføring i vervet og motivasjon til engasjement.

Arbeidsgruppe: Leder/Nestleder i
styret

1.1.4: Utarbeide og videreutvikle nyttige råd/tips for FAU
arbeidet. Samle disse på Oslo KFU sine hjemmesider.

Medlemmer / sekretær

1.1.5: Utarbeide Oslo KFU nytt (info skriv) som distribueres til
alle Oslo skoler via mail til rektorer og FAU ledere.

Leder / sekretær

1.1.6: Samhandle med UDE og media linjen på Bjørnholt om
produksjon av informasjons og inspirasjons filmer.

Selje (oppnevner egen
arbeidsgruppe)

1.1.7: Bistå med å revidere UDE sin informasjonsbrosjyre
(Velkommen til grunnskolen) slik at informasjon og budskap er i
samsvar med den informasjon som legges på www.oslokfu.no.

Leder + flere

Hovedmål 2:
Styrke OsloKFU sin rolle som rådgivende organ.
Bakgrunn:

Oslo KFU skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig og skal ivareta foreldrenes
interesser i skolesammenheng.
Delmål
1.2:

Videreutvikle OsloKFU som formelt organ i
skolesammenheng.
Tiltak: Hyppigere møter med UDE – regulert til 1
gang hvert kvartal – pålagt formell oppfølging.
Statusmøte med Direktør for UDE en gang pr. halvår

1.2.1: Utdanningsforbundet –
- Fast deltagelse ved utdanningskurser/temakvelder med fast
agenda – spre informasjon/ kunnskap / innhold om Oslo KFU

Ansvarlig:
Leder innkaller oppnevnt
kontaktperson for Oslo KFU i UDE
(for tiden Petter Hagen).
+ Direktøren

Medlemmer i Oslo KFU (om mulig)

1.2.2: Møter med FUG – fast antall per år / formål faglig
påfyll/inspirasjon/erfaringsutveksling

Styret / aktuelle medlemmer

1.2.3: Møter med Byråden for Kultur og Utdanning –
promotere handlingsplan/jobbe for økte
bevilgninger/oppjustering av stillingsprosent.
Halvårlige statusmøter

Styret

1.2.4: Arrangere ”stormøte” med Utdanningsdirektøren hver
vår (mars). Inviterte deltagere er samtlige FAU`er og rektorer.

Styret (Egen arbeidsgruppe
fastsettes)

1.2.5: Delta i naturlige samhandlings arenaer, som SAMFOR

Dedikerte medlemmer i 2014:
Benedicte og Selje (vara)

1.2.6: Arbeidsgrupper (med interne/eksterne medlemmer)
egen oversikt som også legges ut på www.oslokfu.no.

Egne oppnevnte arbeidsgrupper

1.1.7: Referansegruppe for et flerårig skoleutviklingsprosjekt:

Deltagere i gruppen: Vickey

