Hvor lagrer de ulike skolene informasjon fra FAU?
Bryn: Google-mail og google disk for FAU. Maler, bilder, dokumenter. Bruker google forms –
er nyttig. Facebook-side for FAU, FAU-referater legges ut på hjemmesiden til skolen. Aner
ikke om de lagres i arkiv. Går gjennom rektor for å få ut Skolemeldinger.
Vollebekk: Bruker Google, referater på facebook til FAU og på skolens nettside. Egen side:
Vollebekkfau.no. Bruker Trello og Slack for prosjektstyring og kommunikasjon. Skolen klarer
ikke å gi tilbakemelding med referat på google-drive pga brannmur.
Refstad: Samme løsninger; Google -mye til samskriving (byggesak stor nå), bruker privat
Trello-konto. Skolens hjemmeside. Lanserer egen hjemmeside med eget domene. FAU
betaler sjøl.
Rødtvet: Google-konto (etablert i 2017), hvor man bruker mail, lagring, samskriving og
google-forms-mulighetene. FAU-leders telefon. Bruker skolens løsninger også for å nå ut til
foresatte; skolemelding, skolens hjemmeside med FAU sin egen side + nyheter og
prosjektside, facebook-siden til skolen, Ranselpost i papir, korte meldinger/beskjeder
gjennom digital ukeplan for trinnene. Av prinsipp prøvd å minimere bruken av «ugreie»
kanaler.
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lukkede facebookgrupper.
arbeidsplaner for ulike prosjekter og arrangement ligger lokalt (privat)hos de som har jobbet
med det.
minnepenner ligger spredt hjemme hos nåværende og tidligere FAU-ere.
på skolens nettsider.
private datamaskiner.
google drive og egen e-pstadresse.
egne nettsider.
dropbox.
kommunikasjon via e-post med vedlegg.
referater på skolens hjememside.

Utfordringer
Trello prosjektstyringsverktøy - privat (gratis inntil 10 tavler)/via jobben-konto.
Google-kontoer som arves av FAU-leder/FAU-leder (og alle andre) bruker egen privat konto.
Ligger spredt og usikret. Lagrer alt fra innkomne saker fra foresatte, gjerne med sensitiv
informasjon, kontaktlister, spørreskjema med svar som er distribuert til foresatte, maler,
bilder tatt i ulike sammenhenger.

Ønsker for fremtiden
- at en gruppe foresatte og en gruppe foreldretillitsvalgte blir involvert i en prosess på å
kartlegge utfordringer, behov og ønsker for tilrettelegging av digital kommunikasjon.

- digitale verktøy til foreldresamarbeid (i det minste for foreldretillitsvalgte) som
tilrettelegges for slik av vi slipper å bruke private kontoer, og ivaretar behov for forvaltning,
informasjonssikkerhet og personvern.
- altså en egen plattform som FAU kan bruk – initiert av Oslo kommune. Kommunen skaffer
lisenser. Alle foresatte kan godta og dermed bli en del av systemet.
- en felles plattform i regi av skolen hvor FAU kan lagre alle sine dokumenter, også de som er
under arbeid.
Dette er en utfordring som gjelder de fleste foreldresamarbeid. Om dette tilrettelegges på
kommunalt eller nasjonalt nivå - og av hvilken aktør (av Oslo kommune, Oslo KFU, Udir, KS,
FUG, andre) må utredes.
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