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Høsten begynner for alvor å ta tak i oss og vi er inne i en aktiv periode der kalenderne fylles og
man må prioritere.
Som skoleforeldre er det vår oppgave i å følge med på elevenes lekser og resultater av
tester/prøver. En positiv og konstruktiv dialog med kontaktlærer fra et så tidlig tidspunkt som
mulig er noe som erfaringsmessig gir positive resultater og en bedre forståelse av skolehverdagen
til barna våre. Å etablere kontakt med andre foreldre og bli med på arrangementer og på
foreldremøter gir en mulighet til å bidra til at klassemiljøet og hverdagen blir trivelig og
inkluderende for alle.
Grunnkurs for FAU leder: Oslo KFU har avholdt grunnkurs for FAU leder/nestleder (19. oktober)
der både erfarne og nye FAU’ere fikk møtes til faglig påfyll. En bra representasjon av byens
FAU’ere, både erfarne og helt ferske, ledere, nestledere og klassekontakter bidro med spørsmål og
refleksjon under innlegg og i gruppesamtalene. Utdanningsetaten var representert og bidro til økt
innsikt og forståelse for FAU arbeid og understreket samtidig betydningen av det viktig skole- hjem
samarbeidet. Gode tilbakemeldinger og mange henvendelser i etterkanten viser til et bredt og
levende engasjement i skole/hjem samarbeid. Er det flere som ønsker å gi tilbakemeldinger eller
har spørsmål er det bare å kontakte oss. Mange av sakene og poengene som ble tatt opp danner
grunnlaget for de kommende skolegruppemøtene. Her vil sakene tas opp med et fokus på "lokale"
opplevelser og erfaringer.
Skolegruppemøter: Dette er stedet der FAU’ere fra de mange skolene i skoleområdene utvider sin
skole-hjem horisont. En arena der FAU’ere får mulighet til å knytte gode kontakter med andre
skoler, få økt innsikt i oppgaver som påhviler vervet og i tillegg få innspill på nye måter å løse
oppgaver og utfordringer på. Tema for møtene varierer og tidvis inviterer vi også eksterne gjester
som kan bidra med å gi oss økt kunnskap og innsikt i et tema eller fagfelt.
På skolegruppemøtene i november, vil hver gruppes områdedirektør delta og formidle
oppdateringer fra etaten og samtidig gi deltagerne innsikt i endringer for den aktuelle
skolegruppen. Følg med på www.oslokfu.no for å se når neste møte i din skolegruppe er
berammet.
Skoleplattformen Oslo: Vi håper at alle FAU har blitt kontaktet av skoleledelsen i forbindelse med
utforming av skolens kanalstrategi for digital kommunikasjon og verktøy på skolen. Her har
foreldrene mulighet til å være med og gi tilbakemeldinger om hvordan de som brukere kunne
tenke seg portalene skal se ut og fungere. Skolene har frist til 1. november med innlevering av
planene for hvordan de skal levere det minste forventet standarden som UDE mener alle skolene
skal oppnå. Skolene har muligheten til å videreutvikle portalen i tråd med lokale behov og hensyn
til brukerne, blant andre foreldrene.
Vi oppfordrer dere til å bruke denne muligheten og synliggjøre behov og ønsker som kan bidra til
et enklere og bedre skole-hjem samarbeid!
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Partnerskap mot mobbing: Mandag 17. oktober skrev Oslo KFU under på denne nye avtalen. Oslo
KFU står sammen med byråden, UDE og mange andre aktører som har med barn og oppvekst å
gjøre. Idrettsorganisasjoner, speidere, Røde Kors, musikk og korpsorganisasjoner med flere, har
alle inngått partnerskapet som erstatter Manifest mot mobbing og innebærer en sterkere
forpliktelse til å forebygge og bekjempe mobbing og ekskludering og til å bidra til inkluderende og
åpne miljøer for så mange som mulig. Organisasjonene forplikter seg til å ha og følge en
handlingsplan samt å gjøre dette kjent for medlemmene sine.
Skolene skal ha egen handlingsplan mot mobbing og denne oppfordrer vi dere til å følge opp.
Faggruppe: Er du interessert i det holdningsskapende arbeid i skolen, skolemiljø og å bidra i vårt
mobbeforebyggende arbeid?
Vi søker nå etter en faggruppe. Gruppen kommer hovedsakelig til å møtes, veksle informasjon og
opprette dialog for å fremme et inkluderende skolemiljø. En skolehverdag hvor alle som deltar,
bruker eller bidrar møtes med åpenhet og gjensidige respekt.
Vi trenger personer med variert bakgrunn og stort engasjement for skole og hjem.
Er du interessert kan du ta kontakt med oss på mail: postmottak@oslokfu.no eller direkte med
Attia Mirza (Attia.mirza@gmail.com) som leder denne gruppen på vegne av KFU.
Halloween: Slutten av oktober betyr for mange, feiring av Halloween, utkledning, skrekkblandet
fryd, ringe på til naboer og være skumle og få godteri som belønning. For andre derimot så betyr
det uønsket strøm av utkledde barn på døra, irriterende pek og fantestreker, utestengelse av barn
fra felles lek.
Vår oppfordring til dere alle er å bidra til å gjøre den siste dagen i oktober til en fin dag for alle,
uavhengig av eget ståsted i forhold til Halloween feiring. Ikke la noen bli stående utenfor, og si fra
om uønsket oppførsel.
Vi ønsker lykke til med høstens skoleinnsats!
Vi minner dere også på at Oslo KFU er på facebook og legger ut både lenker og annen informasjon
om det som røre seg hos oss og vi opplever som kan være interessant for engasjerte foreldre. Vær
med og lik Oslo KFU på facebook så får dere oppdateringer raskt.
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