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Infobrev - april 2017

Våren står for døren og april er en innholdsrik tid for Oslo KFU.
Årsmøtet 2017 og skolegruppemøter avholdes denne måneden. Vi
gjør oppmerksom på at alle engasjerte FAU-medlemmer i
Osloskolen kan velges til tillitsverv i Oslo KFU. Mer info om
årsmøtet lenger ned i nyhetsbrevet.
27. april er det møter i alle skolegruppene. Der vil
skolemiljøutvalget (SMU) være et sentralt tema. Det heter seg at
’skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med
skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske
og det psykososiale miljøet på skolen. Elever og foreldre skal være i
flertall i utvalget’ (Udir, 2014). Dessverre erfarer vi at det er svært
ulik SMU-praksis ved den enkelte skole, men flere og flere FAU får
øynene opp for hva organet skal og kan medvirke til. Ved å sette
SMU på agendaen er Oslo KFU med på å forsterke og følge opp
budskapet. Område-direktørene blir også invitert til
skolegruppemøtene. Det gir både FAUene og direktørene
mulighet til å skape dialog i skole-hjemsamarbeidet som vi frivillig
engasjerer oss i. Invitasjoner og datoer sendes ut på mail, samt
legges ut på vår hjemmeside og facebook. Velkommen!
Avslutningsvis i aprilutgaven av KFU-info kommer vi med en liten,
men svært viktig utfordring. Tar du og ditt FAU den?
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Vennlig hilsen Vickey Bonafede, leder Oslo KFU

Stormøtet

2017
2017
Oslo Kommunale Foreldreutvalg (Oslo KFU)
innkaller til årsmøte
Onsdag 19. april 2017 avholdes årsmøtet til Oslo KFU. Alle foreldre med barn i
grunnskolen og på første trinn i den videregående skolen i Oslo regnes som
medlemmer av Oslo KFU. Foreldrene representeres på årsmøtet av sin skoles FAU,
og det enkelte FAU forvalter foreldrenes stemmerett med én stemme pr. skole.
Vi oppfordrer alle til å nominere gode kandidater til mulige styreverv i Oslo KFU.
Kjenner du noen du mener kan bidra? Kontakt oss via mail, så sjekker vi det ut.
Agenda årsmøte 2017
1. Vedta Oslo KFUs årsmelding for 2016.
2. Godkjenning av Oslo KFUs budsjett 2017.
3. Vedta Handlingsplan for Oslo KFU 2017/2018.
4. Valg av nestleder (2 år) og et styremedlem (2 år).
Presentasjon av kandidater som er forespurt og som stiller til valg.
5. Behandle innkomne forslag.
Saksdokumenter i forbindelse med årsmøtet legges ut 14 dager før på
http://oslokfu.no/arsmote-2017/
Møteinfo
Auditoriet på Voksenopplæring, Svovelstikka 1, 0661 Oslo
19.04.17 kl 18:00 – 19:00.
Påmelding
Meld gjerne fra om du kommer til postmottak@oslokfu.no
Fint hvis du også skriver hvilken skole du representerer.
Vennlig hilsen
Vickey Bonafede, Leder i Oslo KFU

Siden sist…

Skolegruppemøtene i februar
Skolegruppene hadde besøk av helsesøster som bidro til innsikt i hvilke
oppgaver og rolle denne viktige funksjonen har i skolen. Møtene ble en
god opptakt til Stormøtet. Oslo KFU oppfordrer de enkelte FAUene til å
invitere egen helsesøster til møter for å bli mer kjent og for å se på
mulig samhandling.
Møte med utdanningsdirektøren og byråd for kunnskap og oppvekst
Styret hadde dialogmøter med begge etatene 13. og 15. mars 2017.
Saker som ble fremmet og diskutert var informasjonssaker til
skolegruppemøtene i april, bedre opplæring av driftsstyremedlemmer,
mangler på SMU ved mange Osloskoler, ressursfordelingsmodellen og
hvordan endringene slår ut, evaluering av AKS-tilbudet og tiltak samt
psykisk helse og KFUs stormøte.
Stormøtet 22. mars 2017
Årets tema var psykisk helse hos barn og unge i Osloskolen. Oslo KFU
er ydmyke og takknemlige over at opplevelsen ble delt av 155
mennesker. Tilbakemeldingene er at summen av foredragene på
Stormøtet ga inspirasjon og oppmuntring til videre engasjement hos
FAUere, skoleledere og byråkratene. Presentasjoner som ble vist er
lagt ut på http://oslokfu.no/stormote/

Innlegg på Skoleledermøte
Oslo KFU har uttrykt sin bekymring for manglende SMU ved skolene i
byen. Dette lovpålagte organet er viktig for blant annet elevenes
psykiske og sosiale miljø ved skolen. Utdanningsdirektøren tok Oslo
KFU på alvor og inviterte oss til å holde et innlegg på skoleledermøtet
28. mars 2017. Hovedtemaet var ’Kvalitet i skolen’ og lederen i Oslo
KFU snakket ut fra temaet ’Foreldrene på laget i skolen arbeid hvordan bruke Skolemiljøutvalget’.

Høringsfrist
15. juni 2017

Forslag til ny skolebehovsplan
2018 - 2027
Utdanningsetaten har laget et forslag til hvordan behovet for nye elevplasser de neste 10 årene i
Osloskolen kan se ut. Forslaget er basert på analyser av kommunens utregninger om hvor
befolkningen i Oslo kommer til å øke. Før planen eventuelt blir vedtatt i bystyret, settes det av
tid til innspill. Nå har din skole mulighet til å uttale seg om nettopp dette.
Oslo KFU oppfordrer alle FAU til å samarbeide med skoleledelsen på egen skole i denne
prosessen. Ta kontakt med rektor dersom han/hun ikke har kontaktet deg. Selve
skolebehovsplanen finner du på http://oslokfu.no/skolebehov/

En liten, men viktig utfordring…
Har du tenkt over fordelen av å velge FAU-leder og
nestleder FØR skoleåret 2016/2017 er omme?
Nå er det ikke mange måneder til sommerferien starter. De fleste
elever og foreldre tar seg tid til å kople av #velfortjent! Men… når
man kopler av noe, er det også behov for å kople på igjen. De
FAUene som avklarer hvem som skal være leder og nestleder
innen juni måned, eller på annen måte sørger for kontinuitet fra år
til år, har store fordeler ved at de kan ta fatt på oppgaver
umiddelbart etter skolestart. Oslo KFU erfarer at FAUer som
venter med valget til høsten, ofte ikke kommer i gang før rundt
oktober/november. Tiden er verdifull - bruk den best mulig i det
frivillige skole-hjemsamarbeidet.

Klar - ferdig - velg!

