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Kjære FAU ledere og rektorer!
Et nytt skolesemester har startet. En spennende tid for både elever og foresatte!
Nå som timeplaner og skolebøker er delt ut, starter en periode med foreldremøter og FAU
møter. Det er tid for å spørre seg: “Hvordan bør jeg som foresatt bidra til at eleven(e) får en
best mulig skolehverdag”?
Engasjerte foresatte som tydelig viser interesse og positivisme til skolehverdagen bidrar på
en grunnleggende måte til å spre gode hodninger til skolearbeidet. De som ønsker å bidra
ytterligere med sitt engasjement har muligheter i skolens Driftsstyre, FAU eller i Oslo KFU.
Ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt til sommerens spørreundersøkelse.
Dette er den tredje i rekken av spørreundersøkelser, og nå ser vi at arbeidet begynner å gi
resultater! Morro for oss i KFU! Mer info vil komme på skolegruppemøtene i oktober.
FAU kurs (17. oktober, kl. 18-2030, Etterstad Vidreg.): En kurskveld for deg som føler behov
for mer innsikt i rollen som FAU deltager og FAU leder.
Skolegruppemøter: En tid etter kurset vil det inviteres til møte i skolegruppene. (Din
skolegruppe: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=22863 )
Her vil Områdedirektør delta med informasjon som er relevant for gruppen.
Møtene i skolegruppene er en viktig arena der man deler informasjon og erfaringer fra
arbeidet i FAU.
Se også under fliken “Erfaringer” på www.oslokfu.no. Her samles gode tips innenfor mange
relevante FAU arbeidsområder. Sendt oss gjerne DINE gode erfaringer/opplegg!
Mobbing: KFUs satsing på mobbing forsetter og vi oppfordrer FAU’ene til å diskutere
hvordan SkolemiljøUtvalget (SU) fungerer på skolen. Dette er et organ som bør tydelig
involveres i det forebyggene mobbearbeidet.
Vi oppfordrer FAUene (som ennå ikke har gjort det) å ta opp med rektor:
1.
2.

Forebygge mobbing: Hvilke rutiner har skolen? Er disse tydelig kommunisert og gjort kjent for ALLE?
Rutiner for å avdekke mobbing: Vet elever, lærere og foresatte hvordan de kan melde fra om mistanke
om mobbing? (Anonymt, uten å bli oppfattet som sladring)
3. Rutiner for å håndtere mobbing når det er avdekket (Dette skal være dekket av skolens prosedyrer. Er
de kjent?)

IKT kompetanse: KFU ønsker komntkat med en foreldre som kan bistå litt ang. WEB mm.
Innspill / tilbakemeldinger? Send en e-post til: postmottak@oslokfu.no
Se resultatene fra din skole på: http://skoleporten.udir.no/
Med vennlig hilsen,
John Sørland
Leder, Oslo KFU

