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Godt samarbeid mellom Oslo KFU,
FAUer, områdedirektører og skoleledelse
bidro til godt oppmøte og stort
engasjement på en rekke møter i 2016.

April
Årsmøte 21. april
Nytt styre ble ønsket velkommen:
Vickey Bonafede – Leder
Allan Gloinson – Nestleder
Attia A. Mehmood – Styremedlem
Erlend Des Bouvrie - Styremedlem

Mars
Stormøte 11. mars
Skole og hjem – Sammen om
utfordringer. 80 deltakere (FAU-ledere,
FAU- medlemmer og rektorer). Det er
ingen tvil om at alle er enige i at
samarbeid er viktig og barnas læring er
det viktigste.

Oktober

November

Grunnkurs 19. oktober

På skolegruppemøtene i november ble

Nye og erfarne FAU-er deltok på

det arrangert fellesmøte for A og B, C

grunnkurset for FAU. En god gruppe (44

og D, E og F. Områdedirektørene deltok

FAU-er), deltok ivrig med spørsmål og

og formidlet oppdateringer fra etaten og

refleksjon under innlegg og i
gruppesamtalene. Gode tilbakemeldinger
og mange henvendelser i etterkant viser til

ga samtidig deltagerne innsikt i
endringer for den aktuelle
skolegruppen.

et bredt og levende engasjement i
skole/hjem samarbeid.
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ÅRSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNALE FORELDREUTVALG

Oslo Kommunale Foreldreutvalg (KFU) er et fellesorgan for alle foreldre med barn i
grunnskolen i Oslo Kommune.

Formålet med Oslo KFU er å styrke hjem-skole samarbeid ved og aktivt dra veksler på
foresatte, FAUer og skoleledelsen.
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.
OSLO KFU SAMMENSETNING – KALENDERÅR 2016
Oslo KFU har et styre med leder, nestleder og to styremedlemmer. En ansatt sekretær i 50%
stilling (fast ansatt fra 2012) og hver skolegruppe har en leder, nestledere eller eventuelt en
ledergruppe. Leder/nestleder for hver skolegruppe er også medlem utvalget i Oslo KFU.
Representerer
Oslo KFU
Oslo KFU
Oslo KFU
Oslo KFU
Skolegruppe A
Skolegruppe A
Skolegruppe B
Skolegruppe C

Verv
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Leder
Nestleder
Leder
Leder

Navn
Vickey Bonafede
Allan Gloinson
Attia Mehmood Mirza
Erlend Des Bouvrie
Sanja Skaar
Ingvild Carina Nærstad
Inger Helene Ruud Frivik
Allan Gloinson

Skolegruppe C

Nestleder

Erik Olsson

Skolegruppe D
Skolegruppe E
Skolegruppe E
Skolegruppe F

Fungerende leder
Leder
Nestleder
Fungerende

Allan Gloinson
Selje Lyngset
Kristin Nordseth
Vickey Bonafede

Oslo KFU
Oslo KFU
Skolegruppe C
Skolegruppe F
Oslo KFU/ansatt

Ressursperson
Ressursperson
Ressursperson
Ressursperson
Sekretær 50%

John Sørland
Sven Erik Berget
Emilie Byfuglien
Trine Kristine Nystrøm
Victoria Le

Tilknyttet skole/evt. Verv
Fyrstikkalleen skole, F21
Stovner skole
Holdningsskapende arbeid
Samarbeid med FAU/Driftsstyret
Klemetsrud skole
Lusetjern skole
Gamlebyen skole
Skole + Leder skolegr C,
barneskoler
Nestleder skolegr. C,
ungdomsskoler, Tveita skole
Stovner skole
Skole + SAMFOR
Nordberg skole
Fyrstikkalleen skole, F21

Skolebehov
Skolegruppesaker
Svendstuen skole
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OSLO KFU MØTER
Første torsdagen hver måned holder Oslo KFU styremøte og utvalgsmøte. 12 styremøter og 11 utvalgsmøter er
blitt avholdt i 2016 (ref. hjemmesiden).
STYREMØTER
07. januar, 04. februar, 03. mars, 04. april, 12. mai, 08. juni, 24. august, 01. september,
20. september, 29. september, 03. november, 08. desember.
UTVALGSMØTER
07. januar 2016

Planlegging av Stormøte, Handlingsplan for 2016, Årsmøte,
overlevering og videreføring av verv og kunnskap.

04. februar 2016

Gjest: Nyutdannet lærer, Adrian Talleraas – Å møte
foreldregruppen.

03. mars 2016

Stormøte og skoleplattform

07. april 2016

Oppsummering av Stormøte og årsmøte

12. mai 2016

Hjem og Skole, årsmøte, AKS

08. juni 2016

Sommeravslutning

01. september 2016

Status og oppdatering fra skolebyråden, UDE, arbeidsgrupper, samt
planlegging av årets grunnkurs

29. september 2016

Status og Grunnkurs

13. oktober 2016

Besøk: Hjem og Skole (Pedlex)

22. oktober 2016

Torbjørns time med kunnskapsministeren på Haugenstua skole

03. november 2016

Status: UDE, skolebyråden, oppsummering av grunnkurs og
skolegruppemøter

08. desember 2016

Juleavslutning

FAU-LEDER OG NESTLEDER - KONTAKTINFORMASJON
Oslo KFU mottar kontaktinformasjon om FAU-ledere, nestledere og eventuell oppnevnte
KFU kontakt, fra skolene på forespørsel. Det velges ofte ny FAU-leder/nestleder/medlem på
høsten (september - november), og det kan ta mange måneder før alle nyvalgte har blitt meldt
inn. KFU oppfordrer til og jobber for at alle valgt skjer før sommeren. KFU jobber jevnlig
med å samle inn oppdatert kontaktinformasjon og minner skoleleder og FAU-ene på å sende
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oss dette.

HJEMMESIDE
Oslo KFU har en hjemmeside www.oslokfu.no. Den administreres av sekretær. Hjemmesiden
inneholder generell informasjon om Oslo KFU, oversikt over møtedatoer, kurs, innkallinger,
invitasjoner, referater, erfaringsdokumenter, presentasjoner og diverse linker.
Hjemmesideadressen skrives på all korrespondanse og informasjon fra Oslo KFU.

FACEBOOK
Oslo KFU har siden 10. november 2012 vært aktive på Facebook. Diverse linker til kurs,
innkallinger, referater, presentasjoner, informasjon legges ut på Oslo KFU sin Facebookside. I
tillegg linkes det til relevant informasjon for foreldre og FAUer i Osloskolen via delinger fra
blant annet FUG og andre infosider om skole. Ved å trykke ”liker” får foreldre, FAUledere/medlemmer og andre interesserte oppdateringer. I desember 2016 hadde Oslo KFU 235
likes på Facebooksiden.

INFORMASJONSSKRIV
Det er blitt sendt ut fem informasjonsskriv til alle FAU-ledere/nesteledere og rektorer. Dette
er et informasjonsskriv som KFU tar sikte på å sende ut med en frekvens på annenhver
måned. FAU-leder bes om å bekjentgjøre innholdet i informasjonsskriv fra Oslo KFU til
samtlige medlemmer i sitt FAU.

SPØRREUNDERSØKELSE
Det ble sendt ut to spørreundersøkelser i 2016, hhv til etablerte og erfarne FAUleder/nestleder i juni 2016 og til nye FAU-leder/nestleder ved skolestart. Totalt svarte 73
respondenter på spørreundersøkelsen (en betydelig økning i respondenter sammenlignet med

året 2015 hvor kun 18 besvarte undersøkelsen).
Evalueringsrapporten, høsten 2016 viser at ett større antall nye FAUere har besvart på
undersøkelsen enn tidligere. Flesteparten er valgt som leder på FAU-møtet. Stor andel sier at
de kjenner skolens psykiske helseplan og mobbeplan. Av besvarelsene ble det rettet litt fokus
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rundt resultatet fra spørsmålet om SMU. Sammenlignet med 2015 viser det til at hele 61,11%
har et SMU etablert og i virksomhet ved egen skole, mens undersøkelsen i år (sommeren
2016) viser til 36%.
I tillegg viser resultatene fra spørreundersøkelsen til at flesteparten av de som velges til FAUleder kun har vært medlem i 0 til 1 år. Det vil si at det er relativt mange ”ferske” ledere som
har lite kjennskap til FAU arbeidet og til KFU. Av disse fremstår de fleste som selvlærte i
rollen. Skolens leder har ansvar for igangsetting og nødvendig opplæringen av FAU. KFU
formilder informasjon om dette både via vår hjemmeside, vårt brosjyremateriell i tillegg til at
dette nevnes særskilt både på skolegruppemøter og på Grunnkurset som KFU arrangerer hver
høst. Likevel kan man se at 74% av respondenter mener de kjenner til FUG og KFU.
Organisering av FAU
Brorparten av respondentene (89%) viser til regelmessig kontakt mellom FAU og skolens
ledelse og Driftsstyre, mens elevråd og AKS inviteres ved behov. Hele 67% har utarbeidet
vedtekter som det jobbes aktivt etter.
Skoleledelsen
De fleste er godt fornøyde med samarbeidet mellom FAU og skoleledelsen (hele 60%) og
størst andel (92%) av respondentene svarer at skoleledelsen deltar på første del av FAUmøtene. De fleste (93%) viser til at skoleleder gir informasjon om resultater av undersøkelser
(som elevundersøkelsen). Dette er gode tall, men samtidig kjenner vi ikke til i hvilken grad
FAUene vet hvordan de kan jobbe med resultatene, ei heller hvordan FAU og skolen kan
samarbeide om de ulike funnene.
Samarbeid mellom FAU og AKS (Aktivitetsskolen)
39% av respondentene viser til at det ikke er samarbeid med AKS.
Holdningsskapende arbeid/mobbing
Holdningsskapende arbeid er et fokus hos 55% av respondentene. 40% viser til at dette er noe
som diskuteres av og til.
Distribusjon av FAU-referat
Nesten alle FAU skriver referat (99%) fra sine møter og de fleste (81%) velger mail som
formidlingskanal ut til foresatt gruppen. I tillegg sier 53 % av skolene at disse legges ut på
skolens hjemmeside (38,89% i fjor – 2015) og på Skoleplattformen hos 16% av skolene.
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SMU
I år viser det til at 36% kjenner ikke til SMU, en betydelig nedgang fra i fjor 2015, der
resultatet var på 61,11%. Videre viser 34% at SMU er i virksomhet og det avholdes jevnlige
møter.
KFU / skolegruppemøter
Hele 77,78% viser til å ha deltatt på skolegruppemøte sist skoleår. Opplevelsen av nytteverdi
indikeres med 22% som angir at møtene er nyttig mens 44% avgir møtene som nyttig av og
til.
Forslag og innspill som kom inn:
- Mer tid til å diskutere utfordringer FAU møter på de forskjellige skolene og høre hvordan de
løses, samt få innspill fra hverandre.
- Mer erfaringsdeling på tvers av skolene, mindre temaer/bundet tid.
- Fokus på skolens plass i nær/lokalmiljøet, kontinuitet mellom "privattid" og skoletid, felles
ansvar for barna i og utenom skoletid, samarbeid mellom FAU, lokalmiljøinstanser (offentlige
og sivile), og skole som sikrer varige, trygge oppvekstmiljø.
- Større fokus på hvordan FAU kan sikre rekruttering til FAU og inn i klassekontakt-rollen
som gjenspeiler sammensetningen av skolens foreldre og elevgruppen.

ÅRSHJUL SKOLEÅR 2016/ 2017
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Det lages et årshjul for arbeidet i Oslo KFU. Her fremkommer tidspunktene for faste møter,
kurs og annet. Disse er i tillegg til styre- og utvalgsmøter minst en gang i måneden gjennom
hele skole året.
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HANDLINGSPLAN FOR OSLO KFU
Det er utarbeidet en handlingsplan for Oslo KFU 2016. Her er Oslo KFUs arbeidsoppgaver
listet opp, med tiltak samt medlemmene i Oslo KFU sitt ansvarsfelt.
Arbeidsgruppe i Oslo KFU
FAU-leder/ Grunnkurs
(Oktober)

Beskrivelse
Ansvarlig/medlemmer
Arrangerer og holder ”Kurs”
Vickey Bonafede og
for nye FAU-ledere hver høst.
Erlend Des Bouvrie
En innføring i vervet og
motivasjon til engasjement.
FAU Stormøte (Mars)
Arrangere ”Stormøte” med
Vickey Bonafede, Attia
UDE hvert år (16 mars 2016).
Mirza og Allan Gloinson.
Skole og hjem – sammen om
utfordringer – Et fellesmøte for
FAU lederne i regi av Oslo
KFU.
Kommunikasjon
Jobber med informasjon og
Victoria Le (Sekretær)
kommunikasjon. Internt i Oslo
KFU – med publikasjoner,
infosaker på både hjemmeside
og Facebook.
SAMFOR
Tverretatlig samarbeid om
Selje Lyngset
rusforebygging ”Bry deg” –
Foreldrenettverksgrupper –
fordi nærmiljøet betyr mest.
Holdningsskapende arbeid
Ansvarliggjøring av
Vickey Bonafede, Attia
Driftsstyrene i forhold til
Mirza og Erlend Des
Elevundersøkelsen og
Bouvrie
oppfølging av psykososial
miljø i skolene.
Oppfølging av «Partnerskap
mot mobbing i Oslo skolen»
Gruppe A og B samarbeider– Gruppe C og D samarbeider og Gruppe E og F samarbeider
Høsten 2016 har det blitt avholdt fellesmøter for de samarbeidende gruppene sammen med
begge områdedirektører.
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SKOLEGRUPPEMØTER
Det avholdes 2 til 3 skolegruppemøter i løpet av et semester (ref. hjemmesiden). Det skrives
referat fra hvert møte og disse legges ut på www.oslokfu.no under fanen ”Skolegrupper”.
Skolegruppemøtene er en arena for FAUere (fortrinnsvis leder/nestleder) for mulighet til å
knytte gode kontakter med andre skoler, få økt innsikt i oppgaver som påhviler vervet og i
tillegg få innspill til nye måter å løse oppgaver på. Tema for møtene varierer og tidvis
inviterer vi også eksterne gjester som kan bidra til å gi oss økt kunnskap og innsikt i et tema
eller fagfelt.
På skolegruppemøtene i april og november 2016, deltok områdedirektørene for hver av
skolegruppene og formidlet oppdateringer fra etaten. Dette gjorde at alle fikk tilnærmet like
opplysninger samtidig som deltagerne fikk innsikt i statusen og eventuelle endringer for den
aktuelle skolegruppen. På høyresiden av www.oslokfu.no følger en oversikt over når neste
møte i den aktuelle skolegruppe er berammet.
Vi oppfordrer FAUene til å delta både på møtene som arrangeres og spille inn tema dere
ønsker belyst eller diskutert. Benytt denne arenaen til å bli kjent med FAUene fra skoler som
ligger nær den du representerer, avtal hospitering og del gjerne lokal kunnskap og erfaring.
Sammen er vi bedre rustet.

SKOLEGRUPPE A
13. april 2015 – Prinsdal skole:
Innhold: Oppdatering fra utdanningsetaten: Elevundersøkelse Its Learning, skolegrenser,
AKS, erfaringsutveksling, rekruttering og oppdatering fra Oslo KFU.
29. november 2016 – Bekkelaget skole (Fellesmøte for skolegruppe A og B):
Innhold: Presentasjon av vertsskole, oppdatering fra Oslo KFU, oppdatering fra
utdanningsetaten: Eksamen, status skoleplattform Oslo (kanalplan), Oppfølgning AKSrapporten, Partnerskap mot mobbing, nytt skoleår 2016/2017, Rekruttering, Satsinger i
områdene og utfordringer.
HOVEDSATSING
• Være en arena hvor informasjon og erfaringer deles mellom FAUene
•

Skape interesse for Oslo KFU og vårt arbeid
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•

Øke motivasjonen for foreldreengasjementet blant FAUene i skolegruppe A og
inspirere, samt ha god kontakt mellom områdedirektørene

SKOLEGRUPPE B
28. april 2016 - Høyenhall skole:
Innhold: Presentasjon av vertsskole, informasjon fra utdanningsetaten, elevundersøkelse,
skoleplattform, AKS og oppdatering fra Oslo KFU.
29. november 2016 – Bekkelaget skole (Fellesmøte for skolegruppe A og B):
Innhold: Presentasjon av vertsskole, oppdatering fra Oslo KFU, oppdatering fra
utdanningsetaten: Eksamen, status skoleplattform Oslo (kanalplan), Oppfølgning AKSrapporten, Partnerskap mot mobbing, nytt skoleår 2016/2017, Rekruttering, Satsinger i
områdene og utfordringer.

HOVEDSATSING
• Økt motivasjonen for foreldreengasjement
•

Være en arena hvor informasjon og erfaringer deles mellom FAUene

•

Skape interesse for Oslo KFU og vårt arbeid

•

Organisering av skolegruppe B

•

Skape engasjement blant FAUene i skolegruppe B, inspirere og ha god kontakt
mellom områdedirektøren og foreldregruppen

•

Legge grunnlag for interessegrupper og ressurspersoner

SKOLEGRUPPE C
03. mai 2016 - Haugerud skole:
Oppdatering fra utdanningsetaten, Elevundersøkelsen, skoleplattformen for Oslo, Evaluering
av AKS og skolegrenser.
24. november 2016 – Frydenberg skole (Fellesmøte for skolegruppe A og B):
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Innhold: Presentasjon av vertsskole, informasjon fra områdedirektør: Eksamen, Status
skoleplattform, AKS, Partnerskap mot mobbing og siste nytt, erfaringsutveksling og
oppdatering fra Oslo KFU.

HOVEDSATSING
•

Senke terskelen for deltakelse, færre formaliteter, økt innspillsmuligheter,
dialogbaserte møter

•

Saker som omhandler både barneskoler og ungdomstrinnene under samme møte

•

Kartlegge hvilke saker skolegruppen er mest engasjerte i

•

Skape god kontakt mellom områdedirektøren og foreldregruppen

•

Invitere skoleledere som deltar på møtene til å være aktive også i samtalene og
diskusjonene etter egne innlegg

•

Legge grunnlag for deltakelse av interessegrupper og ressurspersoner ihht spesifikke
temaer

•

Utvide kontaktnettverk for skolegruppedeltakere

•

Opplyse om Oslo KFU sitt arbeid opp mot UDE og skolebyråden, samt samarbeid
med blant andre FUG, Hjem og Skole og andre interesse organisasjoner

•

Opplyse om og invitere til deltakelse i utvalget og arbeidsgruppene

SKOLEGRUPPE D
27. april 2016 – Sofienberg skole:
Innhold: Oppdatering fra utdanningsetaten, Elevundersøkelsen, skoleplattformen for Oslo,
Evaluering av AKS og skolegrenser.
24. november 2016 – Frydenberg skole (Fellesmøte for skolegruppe A og B):
Innhold: Presentasjon av vertsskole, informasjon fra områdedirektør: Eksamen, Status
skoleplattform, AKS, Partnerskap mot mobbing og siste nytt, erfaringsutveksling og
oppdatering fra Oslo KFU.

HOVEDSATSING
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•

Inspirere lederer/nestleder eller andre medlemmer i Foreldreutvalgene i området med
relevant og etterspurt tematikk hentet fra tilbakemeldinger fra brukerundersøkelser
Oslo Kommunale Foreldreutvalg( Oslo KFU) og spesielt fra skolegruppen selv

•

Skape engasjement blant FAUene i skolegruppe D og inspirere områdedirektøren

•

Være en arena hvor informasjon og erfaringer deles mellom FAUene

•

Kartlegge hvilke saker skolegruppen brenner for

•

Skape god kontakt mellom områdedirektøren og foreldregruppen

•

Skape interesse for Oslo KFU og vårt arbeid

•

Legge grunnlag for interessegrupper og ressurspersoner

SKOLEGRUPPE E
17. februar 2016 - Sagene skole:
Innhold: Orientering om vertsskole, erfaringsutveksling: Regning/matte, elevundersøkelsen g
mobbing/krenkelse-beredskap.
27. april 2015 – Maridalen skole:
Innhold: Informasjon fra utdanningsetaten, elevundersøkelse, Its Learning, Høring vedrørende
skolegrense, AKS, rekruttering til SAMFOR og rekruttering til Oslo KFU.
23. November 2016 – Marienlyst skole (Fellesmøte for skolegruppe E og F):
Innhold: Informasjon fra Oslo KFU, oppdatering fra utdanningsetaten (skoleplattform Oslo,
Eksamen 2016, Prøveplan Oslo, Evaluering og endring av AKS, Partnerskap mot mobbing,
nytt for skoleåret 2016/2017 – svømming og naturfag, Rekruttering.

HOVEDSATSING
• Være en arena hvor informasjon og erfaringer deles mellom FAUene
•

Øke motivasjonen for foreldreengasjementet

•

Skape god kontakt mellom områdedirektøren og foreldregruppen

•

Skolens rolle og FAUs som positive bidragsytere for lokalmiljøet
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SKOLEGRUPPE F
18. april 2016 – Bjørnsletta skole:
Innhold: Oppdatering og informasjon fra etaten, Elevundersøkelse, skoleplattform, AKSevaluering og siste nytt fra KFU. Valg av ny ledelse for skolegruppen.
08. september 2016 – Grindbakken skole:
Innhold: Presentasjon av vertsskole, Trekantsamarbeidet, organisasjon for Voksne for Barn
23. november 2016 – Marienlyst skole (Fellesmøte for skolegruppe E og F):
Innhold: Informasjon fra Oslo KFU, oppdatering fra utdanningsetaten (skoleplattform Oslo,
Eksamen 2016, Prøveplan Oslo, Evaluering og endring av AKS, Partnerskap mot mobbing,
nytt for skoleåret 2016/2017 – svømming og naturfag, Rekruttering.

HOVEDSATSING
• Skape engasjement blant FAUene i skolegruppe F og inspirere områdedirektøren
•

Være en arena hvor informasjon og erfaringer deles mellom FAUene

•

Kartlegge hvilke saker skolegruppen brenner for

•

Skape god kontakt mellom områdedirektøren og foreldregruppen

•

Skape interesse for Oslo KFU og vårt arbeid

•

Legge grunnlag for interessegrupper og ressurspersoner
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HOVEDSATSING I 2016
KURS I REGI AV OSLO KFU

Oslo KFU har avholdt grunnkurs for FAU-ledere og nestledere (19. oktober) der både erfarne
og uerfarne FAUere fikk møtes til faglig påfyll. En fullsatt sal på Svovelstikka 1 (44 FAUer,
hvorav 26 var nye FAU-ledere, 4 FAU-nestleder og 14 FAU-representanter), deltok ivrig 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- hjemsamarbeidet. Gode tilbakemeldinger og mange henvendelser i
etterkanten viser til et bredt og levende engasjement i skole-hjem samarbeid.
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STORMØTE
Ved årets stormøte (16. mars) var fokuset
på integrering og elevenes
regnekunnskap med temaet: Skole og
hjem – Sammen om utfordringer. For å
gjøre foresatte, skoleledere og lærere
bedre rustet til å følge opp elevene ble
Astrid Søgnen (utdanningsdirektør i
Oslo) Ellen Janne Granum (rektor ved
Stovner skole), Ubah Aden (rådgiver på
migrasjon IMDI), Brynhild Farbrot
(rektor ved Bogstad skole) og Tone
Tellevik Dahl (skolebyråd i Oslo)
invitert. 80 deltagere deltok på Stormøte 16. mars 2016!
SKOLE – HJEM SAMARBEID
Oslostandarden for skole-hjemsamarbeid er et viktig hjelpemiddel med felles retningslinjer
for alle osloskoler. Målet med standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva
foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte. For mer informasjon
om Oslostandarden kan dette leses på vår hjemmeside www.oslokfu.no.

PARTNERSKAP MOT MOBBING
Mandag 17. oktober skrev Oslo KFU under på denne nye avtalen. Oslo KFU står sammen
med 14 andre aktører – blant annet skolebyråden, UDE og 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. Fra Oslo KFU
signerte leder Vickey Bonafede. KFU har dermed forpliktet seg til felles innsats mot mobbing
av barn og unge i Oslo. KFU vil følge opp avtalen i form av tiltak nærmere beskrevet i egen
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handlingsplan.

MØTER OG KONTAKTER
Oslo KFU har kontakt med og gjennomfører møter med en rekke organisasjoner og personer.
Som oftest er det leder Vickey Bonafede og nestleder Allan Gloinson som representerer Oslo
KFU. I perioden har det vært følgende møter og kontakter:
01. mars

UDE og skolebyråden – Statusmøte

08. mars

Førstehjelpskurs

16. mars

Stormøte

14. april

Hjem & Skole

21. april

Årsmøte Oslo KFU

22. april

Utdanningsforbundet ang. Aktivitetstilbud/skole

29. april

Presentasjon for byråden, Skole-Hjem samarbeid

12. mai

Stormøte mot mobbing – Tone Tenvik Dahl

24. august

UDE – statusmøte

18. oktober

Torbjørns time. Kunnskapsministeren på Haugenstua skole

19. oktober

Grunnkurs

28. oktober

Kurs om levende formidling, gjennomslagskraft

09. november Skolebyråde - Statusmøte
29. november UDE – statusmøte
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Møte med skolebyråd, august 2016

SAMFOR
Selje Lyngset er Oslo KFUs representant i SAMFOR (Samarbeidsutvalg for foreldrefokusert
forebygging i Oslo). Andre representanter i SAMFOR er fra Rusmiddeletaten,
Utdanningsetaten, Næringsetaten, Oslo politidistrikt, Organisasjonen Av og Til og SaLto.
SAMFOR fungerer som et tverrfaglig nettverk for felles front i det rusforebyggende arbeidet
blant unge.For mer informasjon kan dette leses på vår hjemmeside www.oslokfu.no
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REGNSKAP OG BALANSE 2016
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BUDSJETT 2016
Forutsetninger:
-

Ingen tildelte frivillighetsmidler i 2016 (Vi søker aktuelle steder)
Lønnsøkning på 3,5%
Minimum tilsvarende aktivitet som i 2016

Lønn sekretær (fast stilling 50 %):
+ forventer oppjustering generell lønnsøkning a 3.5 %
+ feriepenger
+ arbeidsgiveravgift

200 000,-

Kursvirksomhet/leie av lokaler og foredragsholdere:
WEB drift og vedlikehold
Kontor rekvisita / telefon
Trykksaker
Regnskapsbistand (Adacc Regnskap AS)

50 000,10 000,12 000,30 000,17 000,-

Møtegodtgjørelse

10 000,-

Sum:

329 000,-
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Formet årsrapport og repro:
Victoria Le (Sekretær for Oslo KFU)

