Møtereferat fra Oslo KFU
Dato: 09. Januar 2014
Tidspunkt: 18.00-21.30
Sted: Svovelstikka 1 (Helsfyr)
Deltakere: John Sørland (D), Vickey Bonafede (B og C), Anders Moss (E), Magnhild
Brenaas (B), Per Otto Wold, Kristin Nordseth og Victoria Le.
Referent: Victoria Le, Sekretær for Oslo KFU
Fraværende: Ida Skaar (A), Benedicte Haug (F), Kerstin Torell (C) og Selje Lyngset (E)
18-18.30; Styremøte (John, Vickey og Anders) – ikke referatført.
1.
Kl 18.40; Per Otto Wold startet møtet med en presentasjon om temaet:
Kommunikasjon skole- og hjem samarbeid v/Korsvoll skole (Powerpoint/ pdf fil vedlagt).
Viktige hovedpunkter som ble presentert i forbindelse med forbedring av kommunikasjon i
skole- og hjem samarbeid.
-‐ Ønskelige endringer av plattformen Fronter.
-‐ Egne mobil telefoner til lærerne.
-‐ Ha egen webredaktør som sender ut meldinger om oppdateringer gjort på sosiale
medier, eks: Fronter og hjemmeside.
Annet:
-‐ Klart definert hva klassekontaktens rolle er og hva som kreves av samtlige.
Hovedproblem: Utsendelser av informasjon blir i mange tilfeller aldri sendt tilbake i retur
med f.eks underskrifter. Finnes det en enklere måte som ikke krever gjentatte påminnelser?
Noen temaer som ble diskutert kan vise seg å være mer vanskeligere å gjennomføre enn
andre. Et eksempel: Ringetid.
Oppsummering:
Styret var positive til innhold og de momenter som ble belyst og opplever det fordelaktig
dersom denne også kan distribueres til skolegruppene.
2.
Kl: 19.11 Presentasjon fra FAU-leder på Nordberg skole – Kristin Nordseth
Kristin Nordseth ønsker å se hvordan kommunikasjonen mellom FAU’ere og rektorer henger
sammen og i den forbindelse å se en annen side av hvordan dette fungerer.
Hun har tidligere vært klassekontakt på Nordberg skole og har i tillegg deltatt i ulike komiteer
som blant annet å holde i flere 17-mai arrangement.

3.
Kl: 19.14 Presentasjon fra alle i styret; ”hva og hvilken rolle har vi?”
- Samle alle skolegruppene: Hva legges til grunn for at det som har oppnådd er blitt en
suksess?
Det er et synlig behov for at erfaringer hentes fra skolegruppene og deles under vår fane
«erfaringer» på hjemmesiden (www.oslokfu.no)
- Hovedfokusområdet følger opp vårt arbeid med «Manifest mot mobbing i Oslo skolene»
som ble signert januar 2011 og er vektlagt med følgende tema for fellesmøtene (stormøter):
13.mars 2012- Sammen mot Mobbing
14.mars 2013 – Skole og Hjem – Sammen om å inkludere.
12.mars 2014 – Barnas digitale mediehverdag
Kommende aktivitet:
12.februar: Bry deg – Programmet distribueres snart.
Stormøte 12.mars: Barn og sosiale medier i hverdagen
I forbindelse med stormøtet som avholdes 12.mars 2014, ble følgende ting tatt opp:
-‐ Arbeidsgruppe? Ledes av Allan Gloinson
-‐ Gjest, tematikk,– forslått Øhre (Jobbet mye med arbeids-/pedagogiske plattformer)
-‐ Invitere skolebyråden? UDE?
-‐ Andre gjester til møtet? FUG?
4. Fremtidig formalisering:
- Videre er det ønskelig at ikke bare FAU ledere eller nest leder, men gjerne en dedikert FAU
representant, som deltar på skolegruppemøtene. Mer videreformidling.
- Viktig å sende ut agenda til neste skolegruppemøter i god tid. Neste møte kan gjerne
synliggjøres på hjemmesiden så tidlig som mulig.
- Generasjonsskifte: Hvem skal lede vår unge forening fremover? Valg til styre skal gjøres på
kommende årsmøte (august).
- Jobbe med rekrutteringen i skolegruppene – alle gruppene må bli fulltallige snarest for å
sikre god kontinuitet i arbeidet.
5. Skolegruppene:
- Styrke hver eneste skolegruppe.
- Valg av ny nestleder (i gruppe E) som erstatter Anders Moss. En aktuell kandidat er Kristin
Nordseth fra Nordberg skole.
- En-to grupper som er sårbare.

- Det er viktig å gi samme budskapet til alle skolegruppene. Vi innfører ordningen
«oppdateringer fra Oslo KFU på hvert skolegruppemøte (styret utarbeider dette).
Møtet ble avsluttet kl: 20.35
Neste møte: 06.februar 2014.

Sekretær for Oslo KFU
Victoria Le

