REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Torsdag 08.06.17
Tid: kl: 18.00
Sted: Vøienvolden gård, maridalsveien 120, Oslo
Tilstede: Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU), Attia Mirza
Mehmood (Styremedlem Oslo KFU), Erlend des Bouvrie (Styremedlem Oslo KFU), Sanja Skaar
(Leder skolegruppe A), Hanne Wangen (Leder skolegruppe B), Selje Lyngset (Leder
skolegruppe E), Kristin Nordseth (Nestleder skolegruppe E), Kjersti Austdal (Påtroppende
leder skolegruppe F), Svein Erik Berget (ressursperson) og Marianne Trettenes (Sekretær
Oslo KFU).

Oppdateringssaker
Valg av referent: Marianne Trettenes

Faste punkter
Presentasjon av gruppe.

Diskusjonsaker
1. Møteplan 2017/2018 - videre innspill i etterkant av siste utvalgsmøte?
Datoer og steder for høstens skolegruppe- og utvalgsmøter er tilgjengelig på
hjemmesiden vår, http://oslokfu.no. Se kalenderen som ligger til høyre på siden.
2. Rekruttering til ledelse/ verv i skolegruppene
Dette skoleåret avrundes med noen nye utvalgsmedlemmer på laget: Hanne Wangen,
Karl Nafstad, Live Kristiane Skarvang og Kjersti Austdal. Oslo KFU er svært glade for å ha
disse med på laget!
Tre utvalgsmedlemmer takker av i sine verv: Sanja Skaar, Selje Lyngset og Kristin
Nordseth. Det er ekstra gledelig at alle tre er på tilbudssiden og villig til å fortsette som
gode ressurser for KFU. En stor og varm takk til dem!
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3. Høsten 2017
Oslo KFU skal revidere høstens grunnkurs, altså kurset for nye FAU-medlemmer som
gjennomføres medio oktober hvert år. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av
Sanja Skaar, Kristin Nordseth, Vickey Bonafede og Marianne Trettenes. Første møte er tirs
15.08.17 kl 18 i Duggveien 2. Dersom det er noen som har lyst til å bidra i dette arbeidet,
er det bare å melde seg på.
Neste års stormøte/foreldrekonferanse skal planlegges. Der skal det også nedsettes en
arbeidsgruppe. Det kan være aktuelt å gå videre innen temaet psykisk helse, men det er
det opp til utvalget i Oslo KFU å bestemme. Gi beskjed dersom du ønsker å være med på
dette arbeidet.

Møtets avslutning gled over i en koselig sommeravslutning.
Neste utvalgsmøte er 07.09.17 kl 18:30, Voksenopplæring, Svovelstikka 1, Oslo (Helsfyr)
GOD SOMMER!
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