REFERAT FRA STYREMØTE I Oslo KFU
Dato/tid: Torsdag 12. oktober, kl: 17:30-18:30
Sted: Helsfyr, Svovelstikka
Tilstede: Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU), Attia Mirza
Mehmood (styremedlem Oslo KFU), Erlend des Bouvrie (Styremedlem Oslo KFU)
Referent: Attia Mirza Mehmood
Saksliste:
Etter dialogmøte med UDE;
Fremdrift er viktig i sakene KFU tar opp, derfor er det fint at UDE nå tar initiativ til å
lage en møteplan med møter annenhver måned. Bra av Vickey å ta opp på møtet at
knapphet på tid og langt mellom møter gjør at vi føler at mye blir usagt og halvferdig.
Samspill og samarbeid er begreper vi ønsker å forsterke i møte med UDE.
Agendapunkt for november-møtene;
Snakkepunker for neste møte, 5. desember.
Vedtak: Vickey jobber med en prioritering av våre snakkepunkter.
Budsjett for 2018 - Vickey
Søknad om midler, UDE
KFU har behov for mer avlastning med bakgrunn i økt etterspørsel etter våre innspill
ved høringer, møtedeltakelse, saksforberedelse, utredningsarbeid. Vickey fremmet
forslag om å søke om mer midler for å kunne økt ansatt ressurs 50% til 75% samt
vurdere styrehonorar (må utredes særskilt).
Allan jobber med prosjekt som er knyttet til frivillighet innen hjem og skole. I hvilken
grad dette kan påvirke KFU sitt arbeid må avklares. Allan oppdaterer styret om sine
veivalg.
Vedtak: Det ble enighet om å utsette behandling av budsjett og søknad om midler til
neste møte.
Status regnskap
Det oppfattes å være en økning i utgifter til regnskapsfører, både frekvens på
fakturaene og belastning i kroner. Vi må følge opp regnskapsfirmaets konteringer.
Vedtak: Allan vil sammenligne alle bilag for å se om det har forekommet
unødvendige månedlige kontroll faktureringer fra regnskapsfirma.
Fordeling av oppfølgingsansvar:
Allan og Attia tar koordineringsansvar for foreldrekonferansen i mars (15. mars?).
Innspill til tema for foreldrekonferansen tas på utvalgsmøte. Et overordnet forslag til
tema er inkludering og deretter se på underpunkter.
Allan og Vickey tar ansvaret for årsmøte i april (12. april?). Vickey trer av som leder
pga overgang til vgs. Skal oppfordre utvalget til å bidra til rekruttering. Rekruttere via
skolegruppemøtene. Allan vurdere å tre inn som leder for 1 år.
Vedtak: Allan og Attia ivaretar foreldrekonferansen i mars – Erlend og Vickey ivaretar
årsmøte i april.

KFU info
Innspill til innhold i kommende infobrev. Infobrevet må ut i november. Marianne har
begynt å jobbe med den. Hva ønsker vi å informere foreldrene om? Infosaker: Møte
med byråden, UDE, skolegruppemøtene og møteplan for våren.
Oppfølgingssaker:
Handlingsplanen – Allan
Allan holder oss orientert. FUG flytter ut av Oslo og det kan vanskeliggjøre
samarbeidet. Vi bør derfor utvidet nettverket med tettere samarbeid med
Utdanningsforbundet og Skolelederforbund.
Vickey savner å få inn å støtte skolen i det forebyggende arbeid. Her må vi se på
samarbeidspartnere som kan støtte opp om KFU's sak.
Partnerskap mot mobbing – Attia holder i den delen og orienterer fortløpende.
Status oppdateringer:
Samfunnsdugnad – Allan
Allan er i gang med prosjektet samfunnsdugnad. Han vil holde styre løpende
orientert.
Grunnkurs – Vickey, Roller og oppgaver.
Grunnkurset er godt planlagt av arbeidsgruppen. På utvalgsmøte blir roller og
oppgaver fordelt blant utvalgsmedlemmene. Påmeldingen er i gang og programmet
Status for arbeidet med å kartlegge hva den enkelte skole rapporterer av leveranse / funn fra
skolens elevundersøkelse / Erlend
Erlend er godt i gang med forarbeidet og har lagt inn mye tid i å finne frem til
rapportene. Han prøver å få innsyn i informasjon fra flere skoler. Det viser seg å ta tid
siden slik informasjon ikke ligger til offentlig gjennomsyn. Skolelederne må kontaktes
for å få informasjon om resultater og det er lite velvilje fra den kanten til å dele slik
informasjon. Erlend oppfordres til å benytte den informasjonen som er enkelt
tilgjengelig og få hjelp av Marianne til å skaffe dette.
Infosaker:
Kartlegging av skolenes hjemmeside og info om KFU:
Marianne har undersøkt hver enkelt skoles hjemmesider og tatt rede på hvilke som
har info om KFU og hvordan denne er lagt opp samt hvilke som har info om FAU
forøvrig. Av 113 skoler har 8 skoler info om KFU. Dette er for dårlig. Derfor har KFU
tatt opp dette med UDE flere ganger at det må bli standard info om Oslo KFU som
ligger på alle Oslo-skolers hjemmeside. Den lovnaden har UDE gitt oss og vi følger
opp om den holdes.
Eventuelt:
Besøk av Elevorganisasjonen / mobbeombudet?
Snakke med utvalget og ta en avgjørelse på om det er interessant å invitere dem på
et utvalgsmøte eller på foreldremøtet.

Møtet avsluttet kl. 18.37

