REFERAT FRA STYREMØTE I Oslo KFU
Dato/tid: Torsdag 2. januar 2017, kl. 17.30-18.30
Sted: Voksenopplæring, Svovelstikka 1 (Helsfyr)
Referent: Rullerende referent ordning – for dette møte var referent: Erlend
Tilstede: Vickey Bonafede, Erlend de Bouvrie, Attia Mirza Mehmood, Allan Gloinson

Saksliste:
Oppfølgingssaker fra forrige styremøte, 3. november 2016
!

Terminplan 2017 / årshjul
o 2/3 (Vickey forfall), 6/4, 4/5, 1/6, 3/8, 7/9, 12/10, 2/11, 7/12
o Styremøter blir lagt i forkant av utvalgsmøtene 17:30-18:30
o Stormøte 22. mars, årsmøte 19. april, grunnkurs 18. oktober
o Ansvaret for høstens grunnkurs er ikke fastlagt

!

Handlingsplan, ferdigstilling til årsmøte
Allan orienterte styret om handlingsplanen og styret sluttet seg til styreleders vurdering at
planen er god.

!

Status for stormøte
Attia orienterte styret om status for stormøte og styret ga sitt bifall til godt utført oppdrag.
Styreleder spurte om samtlige foredragsholdere har blitt opplyst om konkret hvilket tema de
skal tale om. Allan informerte styret at både skolebyråden og direktør for UDE har mottatt
underlag men er ikke blitt informert om eksakt hvilket tema de skal foredra om. Det skal de
bli informert om av Allan. Attia etterlyste en presentasjon av foredragsholderne i form av
dokument eller powerpoint.

!

Vedtaksprotokoll
Erlend har gitt sekretær oppdrag om å oversende styret en samlet ‘bok’ av
innkallinger/referat fra styremøtene.

!

Sekretær
Styreleder orienterte om den nye sekretærens fortreffelige arbeid. Styret ser frem til et
meget godt samarbeid i styreperioden.

Nye saker:
!

Budsjett 2017 – status driftsmidler
Styreleder har sendt in søknad om driftsmidler til UDE med en marginal økning på kr.
20.000,-. Dette for å kunne betale honorar til foredragsholdere. Styreleder vil reforhandle
vedlikeholdsavtale med Gestri og vurderer forbedringer av hjemmesiden.

!

Årsmøtet

o Årsrapport 2016
Styreleder orienterte styret at årsmeldingen er nesten klar. Da det ikke er noen valgkomite vil
styret oppfordre skolegruppene til å invitere kandidater til valg på årsmøtet. Brosjyre til
årsmøtet er godkjent.
!

Etter statusmøte med byråd i november
Styreleder inviterte styret til å levere forslag til saker som kan fremlegges på dialogmøte med
skolebyråden i mars, bla. Utagerende adferd hos elever. Attia anga at det er viktig at
skolegruppene blir oppfordret til å spille in saker som kan tas opp med skolebyråden. Dette
kan være saker som spesialopplæring for elever som ikke har norsk som morsmål. Allan
orienterte kort om arbeidet om en ny ressursfordelingsmodell.

!

Etter statusmøte med utdanningsetaten
Styreleder foreslo at skolegruppelederne skulle orienteres i et infoskriv om de sakene som
blir tatt opp, eller om sakene burde tas opp i skolegruppemøtene. Allan har levert tre forslag
til saker som kan tas opp med etaten.

!

Samarbeid med Elevorganisasjonen
Allan har kontaktet Elevorganisasjonen og de er invitert til stormøtet.

!

Høringsnotat fra Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap
Notatet gjelder omdisponering av inntil 5 % av fagene til andre fag i grunnskolene.
Erlend utarbeider et utkast til høringsnotat.

!

Evaluerings skjema – skolenes psykososiale plan
Justeringer til Evaluerings skjemaet som sendes til FAU’ene blant annet brukes skolens
psykososiale handlingsplan – hvordan? Samarbeide FAU- Elevråd – skole?
Saken ble utsatt.

Møtet ble hevet kl. 18.30

Neste styremøte holdes i forkant av utvalgsmøtet 2. mars 2017

