Referat STYREMØTE I Oslo KFU
Dato/tid: 13. september, kl:17:00-18:30
Sted: Svovelstikka 1, Vox på Helsfyr
Tilstede: Vickey Bonafede (leder, Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder, Oslo KFU), Erlend des
Bouvrie (styremedlem, Oslo KFU) og Live Kristiane Skarvang (styremedlem, Oslo KFU).
Referent: Allan Gloinson
___________________________________________________________________________

Oppfølgingssaker
▪ Valgkomite (Vickey)
Styreleder tok opp saken om å lage vedtektsendring før neste årsmøte vedrørende
valgkomite. Som tidligere nevn på årsmøtet, må en valgkomite opprettes med tanke på
rekruttering til styret i Oslo KFU. Vi må legge opp til opprettelse av en valgkomite (som nevnt
på forrige årsmøte). Vedlagt forslag ble gjennomgått og diskutert.
Vedtak: Valgkomite opprettes ved årsmøte april 2019. Det forberedes en liste med aktuelle
kandidater i forkant for at komiteen kommer fortest mulig i gang.

Statusoppdateringer
▪ Høstens grunnkurs, torsdag 18. oktober (Vickey/Erlend)
Sanja er med på forberedelsene og på selve kvelden. Noe omforming av materialet vårt er
nødvendig for å fange opp og justere innspill fra Spørreundersøkelsen som Oslo KFU
gjennomførte i juni inneværende år. Marianne bes om å bidra med forslag til justeringer.
Kom opp forslag om å invitere mobbeombudet til kurskvelden, med tanke på å synliggjøre
hva og hvordan Oslo KFU jobber fra innsiden. Skal eventuelt flere inviteres?
▪ Vårens Foreldrekonferanse, 20. mars – (Live/Allan)
Live og Allan møtes 4. oktober og setter sammen en ramme. Tilbakemelding innen neste
styremøte. Ønsker å utfordre UDE og byråden om å komme med temaer og navn på
ressurspersoner som eventuelt kan bidra. Mulig å spille på mobbeombudets oppfordring og
‘kritikk’ av manglende foreldreengasjement.
▪ Registering av bilag/innfasing av ny rutine? (Live)
Live er i gang, samme system som Adacc bruker. Lisens er forholdsvis billig og kan betales på
månedsbasis. Oslo KFU kan velge og følge opp lettere det vi ser at vi har kapasitet til det.
▪ ’Samfunnsdugnaden’, 19. september (Allan)
Allan er med i arbeidsgruppe som har jobbet fram konferansen og deltar den aktuelle dagen.
Ingen andre i styret kan delta. Utvider invitasjon til Marianne eller Attia.

▪ Spørreundersøkelsen (Live)
Marianne hjelper å belyse samlede konklusjoner fra arbeidsgruppe, funn og fokus samt
hvordan KFU kan jobbe med dette videre. Pia Lang-Holmen deltok i arbeidsgruppen sammen
med Marianne og Vickey.
▪ Partnerskap mot mobbing, oppfølgingsarbeid (Live/Attia)
Skolens rolle er å være koordinerende aktør i dette feltet, ergo er det enda viktigere å ha et
hjem-skole miljø som fungerer. Skolen må kunne komme med reelle bidrag til fritidstilbud
for å sikre at det er flere som samarbeider for barnas beste også utenfor skoletid.
▪ Etter dialogmøte med byråden, 27. august (Vickey)
Oppsummering fra Vickey er sendt til alle, ingen hadde noe å tilføye. Hva er visjonene til
byråden for Oslo skolen? Konsekvensene og sentral oppfølging av for eksempel lærenormen,
AKS osv? Hvilke lokale løsninger er akseptable? Hvordan sikre man kvalitet og et godt faglig
tilbud samt en trygg skolehverdag? Mange nye og uerfarne inn i skolene - hva med
lærerutdanning og fremheving av viktigheten av hjem-skolesamarbeid?

Diskusjonspunkter
▪

Hvem samarbeider Oslo KFU med nå og fremover?
1. Hvilke aktører skal og bør vi samarbeide med og om hva?
Dette vedtas i handlingsplanen og informeres om under Årsmøtet. Oppdateres og
vurderes kontinuerlig gjennom året med forslag til justeringer og fokus ifht om
foreldregruppa, utvalget og styret informeres. Styret bør enes og gi en samlet
vurdering av samarbeidsretning og fokus før evt samarbeid inngås.
2. Hvem skal vi samarbeide med opp mot det vi har som formål og synliggjort i vår
handlingsplan? Følge handlingsplanen som er vedtatt av årsmøtet.

▪

Ved høringer – hvilket perspektiv skal vi ivareta?
1. Vil den samlede stemmen av styret og utvalget gi tilstrekkelig underlag?
2. Må vi alltid ta sikte på å formidle foresattes syn eller er det også hensiktsmessig å
oppfatte at vi skal ivareta foresattes ståsted i noen saker? Hvor går da skillet?
3. Bør vi avtale en praksis for håndtering og ivaretakelse av høringer?
Generelt for begge diskusjonspunktene: Praksisen blir at det valgte styret representerer
og forsøker å forespeile det som foreldrene spiller inn ifm skolegruppemøter, dialog via
informasjonskanaler og andre innspill på mail osv. Å kunne representere alle vinklinger
og perspektiver blant den aktive foreldregruppen er utfordrende. De som er ansvarlige
for å styre svar/ innspill må forhøre seg med andre/ flere ressurspersoner for at en
samlede foreldrestemmen representeres og presenteres styret før
fremleggelse/innsending. Samtidig er styret valgt av denne samme foreldregruppen og
gitt tillit til å representere dem.

▪

Mot dialogmøte med UDE
Sakslisten står fra tidligere møte forberedelser når møtene ble avlyste. Nye og
tidsaktuelle temaer fremmes framfor disse underliggende temaene som danner
grunnlaget for utforming av punktene til sakslistene. Oppdatert saksliste sendes ut for
innspill i forkant av møtet 21. september.

▪

KFU info – innspill til innhold i neste utgave?

Eventuelt
Styremøtet fortsatte utover kvelden og tiden som var satt opp til utvalgsmøtet da kun
Vickey, Live og Allan var tilstede. Marianne ble sendt hjem pga sykdom. Stor takk for at hun
stilte selv i redusert tilstand. Erlend dro litt før slutten av Styremøtet. Gjenværende
møtedeltakerne diskuterte blant annet erfaringer fra skolegruppene, AKS tiltakene fra
byråden og rekruttering til Oslo KFU.
Oslo KFU takker for invitasjon fra Rødt til å møte og komme med innspill. Vi responderer
med likt svar som er tidligere sendt Arbeiderpartiet. Styret ser på mulighetene for å
etterkomme slike invitasjoner på en best mulig måte og med fellespraksis som også ivaretar
målene i handlingsplanen.
Marianne bes følge opp informasjonsskrivet om pilotprosjektet «Hjertesone» lansert av
byråden.

