Referat fra STYREMØTE I Oslo KFU
Dato/tid: torsdag 2. november, kl: 17:30-18:30
Sted: Helsfyr, Svovelstikka
Referent: Allan (neste møte refereres av Erlend)
Saksliste:
Skille på infosaker og diskusjonssaker;
Hvor det viser seg at saken genererer stor interesse og det er anledning tas den opp
senere i forbindelse med diskusjonssakene. Eventuelt utsettes til neste møte.
Før dialogmøte med UDE; Snakkepunker for neste møte, 5. desember – Allan
Fokus rettes inn på
• Sentrale handlingsplaner for blant annet psykiskhelse, trivsel og trygghet,
beredskap og voldshendelser.
o Hvilke former for sentralveiledning gis i forbindelse med utformingen av
skolens egne planer?
o Omfatter planene forebyggende, hendelseshåndtering og
oppfølgingstiltak?
o Hva slags krav til dokumentasjon/ innrapportering osv foreligger?
o Følges disse/ dette opp hos hver enkel skole?
• IT planer og den digitale plattformen.
o Oppfølging etter møtet 10. november
o Tilbakemeldinger fra skolegruppemøtene
• Skolestart, skoleledernes rolle
o Hva kan hjelpe med å engasjere foreldrene?
o Hvordan få til et samarbeid med foresatte og elevene. Hvordan invitere
for at flest mulig inkluderes?
o Tilbakemeldinger fra skolegruppemøtene
Dato for skolegruppemøte m/omr.dir på nyåret;
Avtalt i uke 14, enten 4 eller 5. april (den enkelte gruppe avtaler en av dagene med
områdedirektør – begge datoer er satt av og passer for alle).
Budsjett for 2018 - Vickey
Søknad om midler, UDE.
Vickey søker på vegne av KFU og ihht fremlagt forslag, innspill fra styret er tatt med
(mindre justeringer i form av økt post til regnskap – samtidig innfører vi ny rutine for
oversending av bilag/fakturaer kun to ganger pr måned for å få ned utgiftsføring for
konteringsbistand) . Det søkes om en økning i samsvar med økt aktivitet og
etterspørsel for bidrag fra Oslo KFU.
Terminplan fremover;
Se forslag under. Se endringene
KFU info
Innspill til innhold i kommende utgave (ref.mail fra Marianne) Oversendt til Marianne
og sendes ut i løpet av kommende uka.

Oppfølgingssaker:
Its / Portalen – møte med etaten;
Fra KFU skal Sanja, Vickey og Erland i møte med UDE om It’s Learning og
skoleplattformen/ portalen. De tar med seg tilbakemeldinger og innspill fra mange
kilder blant disse både skoleledere, lærere, FAU og andre foresatte.
o Hva oppfattes å være status hos den enkelte skole? Lojalitet til kanalplan?
o Elevenes, skoleledernes, foresattes perspektiv knyttet til bruken.
o Hva må til for at flere blir fornøyde og når kan det være på plass?
o F.eks fellesutforming, meny og innholdsfortegnelse, hva skolen legger der
er opptil skolen, elevene og foresatte å være enige om. Lokale tilpasninger
utformet i samarbeid med de som medvirke til bruk av plattformen og
skolen.
o Personvern / nytt EU direktiv / sletting av informasjon.
Møtet er avtalt hos UDE 10.11.2017.
Status oppdateringer dersom nytt å melde:
Samfunnsdugnad – Allan.
Søkt og innvilget midler fra Partnerskap mot mobbing. Oppstartsmøte medio
november. Skolelederforbundet som står sentralt.
Status for arbeidet med å kartlegge hva den enkelte skole rapporterer av leveranse / funn fra
skolens elevundersøkelse / Erlend
Hvordan brukes disse i skolens videre arbeid for en mer tilpasset og inkluderende
skolehverdag?
Ses i sammenheng med saken om skolens sentrale handlingsplaner.
Forslag: Funn herfra kan være interessante å legge frem på kommende foreldrekonferanse.
Tas videre med arbeidsgruppa.
Infosaker:
Byrådssak om ressursfordelingsmodellen. Evaluering og justering 08.11.2017: Allan deltar på
seminar med innlegg og styrer innspill.
Dokumentene er sendt styret for innspill og kommentar før møtedagen.
Drammen KFU: henvendelse om erfaringsveksling: Allan har fulgt opp på e-post ved å takke
for henvendelsen samt å påpeke at det finnes mye informasjon om Oslo KFU, organisering,
og virksomhet på hjemmesiden og via Facebook. Har lederen fra Drammen noen spesifikke
spørsmål vil vi være behjelpelig med å svare og kan eventuelt sette opp et møte for å
diskutere disse eller ideer om samarbeid nærmere.
Samfor:
Selje og Allan deltok på møte sist. Avtalen må fornyes, tas opp med utvalget
Oslo standard for barnehage/skole overgang:
Allan deltar på referansegruppemøte og styrer innspill. Dokumentene er sendt styret for
innspill og kommentar før møtedagen.

Møteslutt: 18:30.

Terminplan fremover ser da ut som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styremøte i desember; 6. desember, Duggveien
Juleavslutning 7. desember; arrangeres på Vøienvolden
Styre / utvalgsmøte 4. januar
Eventuelle skolegruppemøter i januar/februar (opp til hver gruppe å avtale)
Styre / utvalgsmøte 1. februar
Styre / utvalgsmøte 1. mars
Foreldrekonferansen 15.
Skolegruppemøter med omr.dir – uke 14 - 4 eller 5. april
Styre / utvalgsmøte 12. april, holdes i forkant/etterkant av årsmøte.
Årsmøte 12. april.
Styre / utvalgsmøte 3. mai
Styre / utvalgsmøte 7. juni, holder på Grefsenkollen - sommeravslutning
Styre / utvalgsmøte 2. august
Styre / utvalgsmøte 4. september
Styre / utvalgsmøte 11. oktober (etter høstferien)
Grunnkurs/innføringskurs i FAU-arbeid 18. oktober
Styre / utvalgsmøte 2. november
Skolegruppemøter høst 2018 (uke 45)

