REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU
Dato: Torsdag 08.12.16
Tid: kl: 18.30
Sted: Drengestua, Vøienvolden Gård, Oslo
Tilstede: Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU), Attia Mirza (Styremedlem Oslo KFU), Sanja Skaar (Leder
skolegruppe A), Ingvild Carina Nærstad (Nestleder skolegruppe A), Erik Olsson (Nestleder
skolegruppe C), Kristin Nordseth (Nestleder skolegruppe E), Svein Erik Berget (Ressursperson –
skolebehov), Victoria Le (Avtroppende sekretær Oslo KFU) og Marianne Trettenes (Påtroppende
sekretær Oslo KFU). Allan Gloinson (Nestleder Oslo KFU) deltok på slutten av møtet.

Oppdateringssaker
Valg av referent: Marianne Trettenes
Gjennomgang av dagsorden og innkalling ble godkjent.

Faste punkter
•

•

Kort info/oppdateringer fra styret
Det jobbes med handlingsplanen for 2017, det arbeides videre med denne på første
utvalgsmøte i januar. Årshjulet må revideres og årsrapporten er under utarbeiding.
Søknad om midler er sendt. Møtet med byråden ble utsatt, men det skal gjennomføres
før jul. Spennende at byråden også sender saker/innspill til Oslo KFU.
Skolegrupperunden – erfaringer fra siste runde, status i gruppene, retning fremover.
Innspill til felles oppfølgingspunkter, temaer
A og B:
Positiv opplevelse av samspillet mellom de to områdedirektørene. De svarte godt, så
tydelig som de kan uten å være illojale. God drahjelp fra disse to som kan tas med tilbake
til rektorene ved de enkelte skolene. Godt oppmøte, flere enn påmeldt og mange nye
fjes. Gruppelederne fikk positive tilbakemeldinger: traff på tema, nyttig innhold.
Gruppelederne/KFU kan bli tydeligere i sin ’bestilling’ av innhold og tidsbruk på disse
møtene slik at det også blir nok til diskusjon. Til neste møte bør gruppelederne jobbe
med kommunikasjon; ’selge inn’ hva FAU kan være. Det gir medlemmene et
sammenligningsgrunnlag. Innspill til skolene: viktig at KFU får riktig kontaktinformasjon!
Ny rekruttering i gruppe B: Hanna (Jordal) og Karl (Gamlebyen).
C og D:
Bedre oppmøte enn forhåndspåmeldte, men fortsatt få deltakere. Totalt 15 stk.
Områdedirektørene skulle ta hver sin del, men den ene tok hele presentasjonen. Positivt
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at direktørene samarbeider godt grunnet del felles utfordringer. Også positivt med felles
gruppemøte, ønsker også felles møte neste gang.
E og F:
Brukbart oppmøte, 28 stk. Flere enn påmeldte. Fikk inntrykk av vertsskolen hadde god
kommunikasjon med organisasjoner i nærmiljøet. Et bra møte, mange gode spørsmål fra
salen, men ikke gode nok svar fra områdedirektørene rundt spørsmål om
skoleplattformen, ei heller om dette med at FAU ikke har fått planer på høring. Ikke godt
samarbeid mellom områdedirektørene. Ønsker også felles møte neste gang. Gruppe E
har fått rekruttert ny leder, Eivind Haanes.
Tanker og spørsmål løftet frem gjennom diskusjonen:
- Blir det brukt for mye tid på presentasjonen av vertsskolen av rektor? Husk at det kan
komme mange gode tips fra rektor ifht arbeid med FAU. Det bør også være rom for
spørsmål, for det gir andre FAUmedlemmer innsikt i struktur, innhold og/eller
ledelsesmetoder av FAU på egen skole. - Bør gruppemøtene blandes mer på tvers (eks A
og F etc), er det de samme som møter hver gang i gruppemøtene?
- Hvem bør ta kontakt med de ulike FAUene for å skape engasjement fra ’usynlige’ FAU?
- Hvordan kan KUF bli mer synlige på Osloskolens plattform, kan KUF få legge linker på
den enkelte skoles FAUside? Informasjon må legges ut på de stedene der foreldrene
befinner seg.
- Hvordan få rektorene mer aktive ifht FAU? KFU kan spisse informasjonen på
sommermøtet, som gjør at rektor kan få drahjelp i FAUarbeidet. KFU kan ringe til rektor,
FAUleder eller FAUrepresentanter og presentere oss og det arbeidet vi driver med.
- Hvordan få FAUene til å kommunisere via skoleplattformen; i hvilken grad er foreldrene
kjent med denne? Har de synliggjort sine behov? Hvor mye legger skolen til rette for
bruken som finnes innenfor plattformen? Mulighetene er store, men FAUene vet ikke
hva som finnes.
- I hvor stor grad er KFU kjent med skolens hjemmeside/ståsted etc ifht temaene som tas
opp?
- Hvor gode er vi til å få skolene til å skinne når de er vertsskoler, slik at det også gagner
FAUarbeidet ved den enkelte skole?
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Diskusjonsaker
1. Oppsummering av året, personlige erfaringer, innspill
- Når har Oslo KFU kontakt med FUG? Vickey informerer om at KFU har åpen dør, kan
booke møter når som helst. FUG tar KFU på alvor og sparrer i saker som legges på
bordet.
- Hvordan synliggjøre i årshjulet når KFU kan ha/har kontakt med FUG? Forslag om å
vurdere dette i januar, i sammenheng med handingsplanarbeidet.
- Norge har ansvar for nordisk konferanse om psykisk helse. Påmelding er 15.12.16,
konferansen er mandag 27.02.17. Kristin finner info om konferansen, deretter tas det en
avgjørelse om noen fra styret/utvalget skal delta. Dette kan være en god opptakt til
stormøtet vårt i mars 2017.
- Hvordan kan vi øke kunnskapen om osloområdet på tvers av kunnskapsskolen? Mulig
tema på stormøtet 2018?
- Har noen meldt seg til å sitte i SAMFOR? Ikke enda, så Selje kan enda stille på enkelte
møter. Ønsker en overlapping. Ingvild vil utveksle info om SAMFOR med Selje. Deretter
vil Ingvild vurdere om hun vil stille der.
2. Stormøte 22. mars 2017 med temaet Helse (psykiskhelse og velvære som hovedtema)
Attia informerte, la frem arbeidsskisse. Ønsker fortsatt innspill på mulige
foredragsholdere.
3. Takk til Victoria

Eventuelt
Forslag om å lage en møteplan for skolegruppene gjennom 2017: et møte i februar, et i april
og et i november. Dersom skolegruppene ønsker flere møter, er det mulig. Gi tilbakemelding
til sekretær i KFU om vertsskoler og datoer.
• Skolegruppe A og B: Ingvild spør Lusetjern skole om de kan være vertskap i februar,
Mortensrud i april og Godlia i november. Ingvild avklarer datoer.
• Skolegruppe C og D: Allan vil finne skole ut fra tematikk som skal tas opp på møtene. Han
kommer tilbake med info om vertsskoler og datoer når disse foreligger.
• Skolegruppe E og F: Selje spør Fagerborg om vertskap i februar. Avklarer også dato.
Alternativt er Fernanda Nissen. Selje avklarer datoer for møtene i april og november med
områdedirektørene i gruppa.
Møtet ble avsluttet 20:30.
Neste møte er 05.01.17 kl 18:30 i Svovelstikka 1 (Helsfyr).
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