Styreprotokoll
Tilstede:

Styreleder: Vickey Bonafede
Nestleder: Allan Gloinson
Styremedlem: Erlend des Bouvrie
Styremedlem: Live Kristiane Skarvang
Sekretær: Marianne Trettenes

Forfall:
Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg
Møtested:
Oslo Voksenopplæring (Helsfyr), møterom bak kantina
Møtetid:
06.12.18, kl.17.00-18.30

Formalia
061218-01

Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent.
061218-02

Protokoll fra saksbehandling via mail i november

Protokoll er godkjent og lagt ut på nett.
Beslutning
061218-03

Oppfølgingssaker og saker til vedtak (Vickey)

Budsjettforslaget for 2019 er lagt frem for styret. Rammen er økt grunnet større tildeling fra UDE.
Søknad om driftsmidler er sendt til UDE (Petter Hagen), overføring skjer medio mars.
Vedtak: Styret vedtok budsjett for 2019.

Informasjon
061218-04
Foreldrekonferansen 2019 (Live/Allan)
Det har vært et møte i arbeidsgruppa. Allan og Live informerte. Ønske om workshopbasert møte,
et slags utvidet rom for erfaringsutveksling. Litt samme mal som sist skolegruppemøte; innleggdiskusjon, innlegg-diskusjon. Ønsker mer erfaringsbasert ekspertise, fremfor forskningsbasert.
Det er viktig å samhandle om elevenes behov, ikke bare samarbeide. Et viktig stikkord er
samskaping! Hvordan jobber ulike skoler for å møte elevenes behov? Byggende (foreldrenes
rolle), forebyggende og reparerende? Viktig å sende ut invitasjon tidlig, denne må spisses slik at
deltakerne vet hva de melder seg på til. Førstemann til mølla. Max 160 deltakere, 50-60 % FAU,
10-15 % skoleadministrative og 25% ressurspersoner. Invitere FAUere, skoleledelse,
ressurspersoner samt byråkrater fra UDE. Den røde tråden er å kople på ’lagene rundt eleven’.
Vil også invitere tilbake fjorårets FAU-pris-vinner. Ønskelig å lage en ny logo som kan følge
konferansen.
Oslo KFU
Oslo
Kommunale
Foreldreutvalg

Fakturaadresse:
Duggveien 2
0664 OSLO

postmottak@oslokfu.no
www.oslokfu.no

Org.nr.: 997620585
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Hvordan få til et godt samspill mellom deltakere og innleggsholderne innenfor rammene av
møterom? Forslag om å dele inn deltakerne i bord på åtte stykker, delt inn i barne- og
ungdomsskole, samt en ’ressursperson fra laget rundt eleven’ pr bord. Live må sjekke lokalets
størrelse og bordmulighetene.
Ny utdanningsdirektør står på trappene, ofte blir det en dreining i kurs ved nyansettelser.
Hvordan kan vi i Oslo KFU sørge for at det i denne sammenhengen blir synliggjort behovet for å
legge til rette for ’laget rundt eleven’?
Byråden har satt av datoen og avventer en eventuell bestilling. Live og Allan vil ta kontakt med
aktuelle innleggsholdere. Det er mulig å spille inn andre ting via mail til arbeidsgruppa.
Mulige arbeidstitler:
• På tvers av lagene til elevene.
• Det tar en hel bydel å oppdra et barn.
• Laget rundt eleven.
Styret i Oslo KFU tar informasjonen med seg og oppfordrer arbeidsgruppa til å fortsette det gode
arbeidet.

061218-05

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.
061218-06

Økonomistatus (Vickey)

Ulike poster ble sett på og kommentert under behandlingen av budsjettet for 2019.
Det har blitt lagt frem et forslag om ulike profilartikler til foreldrekonferansen, kurs om FAUarbeid samt gaver til ulike foredragsholdere. Det er utarbeidet en kalkyle og alle i styret har
mottatt denne pr mail. Vickey følger opp og bestiller innenfor budsjettrammen.

061218-07

Opplæring i nytt regnskapsførsel/system (Vickey)

Oslo KFU har begynt å bruke Power Office, etter kursing 19.11.18. Det innebærer en forenkling i
attestering av bilag til regnskapet vårt. Live gir Allan en kort opplæring neste gang de møtes i
forbindelse med FK 2019.
Nye rutiner ved attestering er at faktura/bilag må godkjennes digitalt. Systemet er lagt opp slik at
leder godkjenner først, deretter nestleder og så sender sekretær inn vedlegget. Dersom det er
mange utlegg som skal attesteres, har den enkelte ansvar for å samle opp sine utlegg, og sender
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inn kun en gang pr mnd. Oslo KFU har 120 gratis bilag i året. Blir det flere utover dette, koster det
30 kr pr bilag.
061218-08

Årsmøte 2019 (Vickey/Allan)

Dato er fastsatt. Det foreligger et foreløpig utkast til endring av vedtektene, jf. valgkomite. Det er
viktig at alle i styret tar på seg en ’valgkomitehatt’ og jobber for mulige kandidater frem til
årsmøtet.
Diskusjon
061218-09

Etter dialogmøte byråd, 19.11.18

Det er behov for sluttføring av saker fra møtet. Et notat var vedlagt agendaen for dette
styremøtet. Følgende saker ble diskutert:
•
•

•
•

•

Ressursfordelingsmodellen (Erlend) - foreslår at det velges ut noen aspekter på hva vi skal jobbe med,
men det må avklares hvor lang tid Oslo KFU har på å jobbe med saken. Ønskelig at Sven Erik Berget
bidrar i denne prosessen.
Ny direktør UDE (Erlend) - var på møte i dag. Et kort og formelt møte. Avklarte hvilke momenter som
er ønskelig og skal på plass for å bli den nye direktøren i utdanningsetaten i Oslo. Viktig at den nye
direktøren viser hvilken vei skal osloskolen gå, men det er også stort behov for å være lydhør. Erlend
brakte inn kommentarene fra Oslo KFU som omhandler trygghet og trivsel samt ’på tverskompetanse’.
U22 (Allan) - Oslo KFU tar med de punktene vi har diskutert til møtet med UDE, og forutsetter at disse
referatføres med kopi til byråden.
SMU: forslag til spørsmål ved skolebesøk (innspill fra Attia og Allan) - Oslo KFU har sendt forslag til
skolebyråden som hun kan stille når hun er på skolebesøk. Det er ønskelig at byråden tydeliggjør
formuleringer som bør tas med i tildelingsbrevet.
SMU: momenter som skal med i tildelingsbrevet (Vickey) - mail med punkter ble sendt til byråden.

061218-10

Forberedelse dialogmøte UDE, 14.12.18

Utkastet til agenda med UDE ble støttet av styret. U22 er vårt primærpunkt i dette møtet. DSopplæring er også et punkt vi ønsker å adressere. Oslo KFU har flere innspill vedrørende denne
opplæringen, skrevet ned etter oppfordring fra byråden. Live sender innspillene til byråden.
Styret tar også med disse punktene til møtet med UDE medio desember, slik at også de kan kople
seg på tankene rundt DS-opplæringen.
061218-11

Forberedelse neste dialogmøte byråden

Det er pr nå ikke satt opp dato for møtet. Avventer tilbakemelding på møteplan før vi jobber
videre med dette.
061218-12

Invitasjon til ’Parental committes’

Styret diskuterte invitasjonen og vår opplevelse av hva som er ønskelig at Oslo KFU kan bidra
med. Styret ønsker å løfte saken inn til utvalget, for deretter å ta en avgjørelse etter det.
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061218-13

Nettsidene

Det har igjen oppstått utfordringer med nettsidene våre. Sekretær har i tillegg hatt store
problemer med å få kontakt med leverandøren for å få rettet opp dette. Det er behov for ny og
mer driftssikker løsning. Det er satt av midler til dette i neste års budsjett.
061218-14

Balanse/ubalanse – frivillighet og verv

Klarer vi i styret å håndtere balansegangen? Kjappe innspill fra alle styremedlemmene. Punkter
som kom frem:
• viktig å sortere for seg selv, slik at jeg greier å ivareta vervet jeg har tatt på meg.
• vi samarbeider med eksterne parter, viktig at disse opplever at Oslo KFU leverer i henhold til
det som loves.
• krevende å jobbe med noen av områdedirektørene denne høsten. Viktig å se på historikken til
Oslo KFU og alt vi har fått til. Ønskelig at styret er mer forente om innspillene vi bringer med
oss og målene for vår organisasjon.
• vi kommuniserer mye via mail, så kan det hende at ordene ikke får frem nyansene i det vi
mener. Viktig at vi er rause i vår forståelse av det som skrives, at vi tolker det skriftlige i beste
mening.
061218-15

Etter seminar om karakterer og lekser i Tønsberg (Live)

UTSATT
061218-16

KFU-info, innhold i neste utgave

Marianne holder på med et forslag.
061218-17

Erfaringer fra novembermøtene i skolegruppene

UTSATT

Eventuelt
061218-18
Møteplan
Neste styremøte i Oslo KFU er 07.02.19, men det kan bli satt opp et møte i januar.

