Styreprotokoll
Tilstede:

Styreleder: Vickey Bonafede
Styremedlem: Erlend des Bouvrie
Sekretær: Marianne Trettenes
Forfall:
Styremedlem: Live Kristiane Skarvang
Nestleder: Allan Gloinson
Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg
Møtested:
Voksenopplæring (Helsfyr), møterom bak kantina
Møtetid:
01.11.18, kl.17.00-18.30

Formalia
011118-01

Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent, men grunnet forfall var ikke styret beslutningsdyktig, derfor ble
det foretatt saksbehandling via mail.
011118-02

Protokoll fra møte 02.10.18

Protokoll er godkjent og lagt ut på nett.
Beslutning
011118-03

Oppfølgingssaker og saker til vedtak (Vickey)

Oslo KFU skal være et formelt, partipolitisk uavhengig organ som ivaretar foreldre og foresattes
interesser i skolesammenheng. Vår handlingsplan regulerer med tydelighet hvilke organisasjoner,
foreninger, grupperinger vi derav skal kunne samarbeide med. Vi skal aldri være budbringere av
syn og eller holdninger som kan oppfattes å stride mot vår formålsparagraf, eller på noen måte
oppfattes å være til fremtidig hindre for andre fruktbare samarbeid. For å sikre dette er det
ønskelig med en presisering. Forslag til arbeidsmåte for avklaring ved forespørsler:
1. Ved forespørsel om samarbeid, herunder om en fra KFU inviteres til å holde et
innlegg/tale/delta i et panel, så skal dette alltid vurderes av et samlet styre. Ved uenighet
gjelder vanlig flertallsregel hvor leder gis dobbeltstemme.
2. Ved forespørsel om å avgi en høring fra Oslo KFU brukes samme fremgangsmåte. Et
samlet styre tar stilling til om høring skal avgis og avtaler samtidig hvem som får i ansvar å
holde i arbeidet med gjeldende høring. Ved uenighet gjelder vanlig flertallsregel hvor
leder gis dobbeltstemme.
Kommentarer til forslag: Ingen innkomne forslag.
Vedtak: Styret skal vurdere og samlet avklare forespørselen om samarbeid med andre aktører og
ved eventuell avgivelse av høringer.
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Org.nr.: 997620585
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Informasjon
011118-04
Etter høstens kurs om FAU-arbeid (Erlend/Vickey)
Kurset er oppsummert i et internt notat.
Kommentarer til notatet:
- kursholderne på første del bør jobbe seg gjennom materialet på en slik måte at de vet de har
nok tid til alle slides, ellers bør noen slides fjernes slik at enkelte slides ikke bare klikkes raskt bort
fordi det ikke er tid til dem.
- presentasjonen fra UDE kan med fordel spisses mer. Kanskje det kan gås dypere i ett aktuelt
tema?
- er det et alternativ å utvide møtetiden med f.eks 30 minutter?
Styret i Oslo KFU tar dette til etterretning.

011118-05

Foreldrekonferansen 2019 (Live/Allan)

UTSATT
011118-06

FAU-prisen 2019 (Vickey)

Det er blitt nedsatt en jury til gjennomgang av neste års FAU-pris. Juryen ledes av Vickey
Bonafede og selve jurymøtet vil finne sted 06.03.19.
Styret i Oslo KFU tar dette til etterretning.

011118-07

Økonomistatus (Vickey)

Det er blitt lagt frem forslag for Budsjett 2019.
Kommentarer til forslag:
- Med utgangspunkt i at skolen skal være en arena for inkludering og utvikling, foreslås det en
økning av årets budsjett med kr. 30.000,-. De tildelte midlene vil kunne bidra til at Oslo KFU i
større grad kan bidra med støttende virksomhet til FAU-organer som har behov for
oppfølging/råd/bistand, spesielt ved skoler i områder med levekårsutfordringer, høy andel
minoritetsspråklige og en lav grad av involvering av foreldrene i skolens virksomhet.
- Forslaget til budsjettet bør brukes til kursing av styret og ressurspersoner i Oslo KFU, da dette
vil styrke vår organisasjons innsats og kompetanse innen kommunikasjon.
Styret i Oslo KFU tar dette til etterretning.

011118-08

Opplæring i ny regnskapsføring (Live)

Live har ivaretatt kontakten med Adacc. Det er satt opp kurs mandag 19.11.18 og hele styret
samt sekretær er invitert.
Styret i Oslo KFU tar dette til etterretning.
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Diskusjon
011118-09

Balanse/ubalanse – frivillighet og verv

UTSATT
011118-10

Erfaringer fra novembermøtene i skolegruppene

UTSATT
011118-11

Forberedelse dialogmøte UDE, 04.12.18

Utkastet til agenda med UDE ble støttet av styret.
011118-12

Forberedelse dialogmøte byråd, 19.11.18

Utkastet til agenda med byråden ble støttet av styret.
011118-13

KFU-info, innhold i neste utgave

Forslag til KFU-info er sendt til samtlige styremedlemmer for gjennomlesing. Forslag til endringer
ble ivaretatt og informasjonsbrevet ble sendt ut til samtlige FAU og skoleledere i Oslo mandag
05.11.18.
Eventuelt
011118-14

Møteplan
Neste styremøte i Oslo KFU blir torsdag 06.12.18 kl.17.00.

011118-15

Terminplan, våren 2019
Forslag til møteplan er sendt ut til hele styret. Ingen kommentarer har kommet
inn, dermed vedtas denne og legges ut på nettsiden til Oslo KFU.

