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Presentasjon av kandidater til styreverv
Leder, for 2 år
Styrets innstilling:
Styret innstiller fungerende leder, Live Skarvang, som ny leder av Oslo KFU for kommende
toårsperiode. Live har allerede noen års fartstid i Oslo KFU og er godt kjent med foreningen.
Hun har sittet i styret det siste året og jobbet tett sammen med leder i en overlappsrolle med
henblikk på å ta over som leder. De siste månedene har Live fungert som leder av Oslo KFU.
Live er mamma til en jente i 3. klasse på Grefsen skole, og har vært foreldrerepresentant i
barnehage og skole sammenhengende de siste syv årene. Hun er nå FAU-leder og
driftsstyremedlem ved Grefsen skole. I tillegg er Live leder for skolegruppe E i KFUsammenheng. Hun har funnet stor glede i å støtte og hjelpe andre FAU-representanter og
FAU-ledere i skolegruppen de siste årene.
Live er opptatt av å etablere skolene som naturlige sentrum i lokalmiljøene, samt å engasjere
og legge til rette for at foreldre skal delta i et tillitsfullt samarbeid med skoler og nærmiljø.

Andre som har sagt seg villig:
Raymond M. Kristiansen er far til en gutt i 2. klasse på Vestli skole, ytterst i Groruddalen. Han
stiller til valg som leder av Oslo KFU fordi, som han skriver; jeg har et drivende engasjement
for å styrke foreldrestemmen.
Jeg mener: Dersom vi skoleforeldre skal oppnå våre mål må vi samarbeide mer på tvers. Jeg
har en bred organisasjonsmessig erfaring, hvor jeg bl.a. har vært leder for en Europeisk
student-organisasjon, og jeg har jobbet mye med nettverksdannelse og organisering av
aktiviteter i ulike organer. Jeg har følgende prinsipper i mitt arbeide: 1) Engasjement, 2)
direkte dialog, 3) nysgjerrighet, 4) åpenhet og 5) et resultatorientert virke. Jeg vil som leder
av Oslo KFU fokusere på å styrke de ulike skolegruppene, og især legge opp til mer konkret
erfaringsutveksling.
Samtidig vil jeg søke å representere foreldre i Oslo-skolen på en proaktiv og synlig måte og
fortsette å delta i det offentlige ordskiftet for å styrke foreldrenes posisjon. Mer informasjon
om meg på www.foreldrestemmen.no
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Styremedlem, for 2 år
Styrets innstilling:
Styret innstiller Erlend des Bouvrie som styremedlem for kommende toårsperiode. Han har
vært med i Oslo KFU gjennom flere år og ivaretatt styreverv de senere årene. Erlend
representerer er solid støtte og ressurs både faglig og kapasitetsmessig, samt at han evner
godt å ivareta en god kontinuitet i de større sakene. Av bakgrunn er Erlend folkerettsjurist.
Gjennom jobb og en betydelig mengde andre styreverv, bringer han med seg en soliditet styret
oppfatter som svært verdifull.

Styremedlem, for 1 år
Styrets innstilling:
Styret innstiller Attia Mirza Mehmood som styremedlem for kommende ett år. Hun har
tidligere ivaretatt styreverv i Oslo KFU og har vært en tydelig og god pådriver innen
holdningsskapende inkluderingsarbeid. I tillegg har Attia vist et sterkt engasjement innen
skolemiljø. Attia har sagt seg villig til å ta et år i styret for å støtte Live i rollen som ny leder.
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