REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU
Dato: Torsdag 02.11.17
Tid: kl: 18.30
Sted: Voksenopplæringen Helsfyr, Svovelstikka 1
Tilstede: Vickey Bonafede (leder Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU), Attia Mirza
Mehmood (styremedlem Oslo KFU), Erlend de Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Live Skarvang
(leder skolegruppe E), John Sørland (ressursperson A) og Marianne Trettenes (sekretær Oslo
KFU).

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

Faste punkter
Kort info/oppdateringer fra styret
• Styret har fått ny møtefrekvens med UDE; annen hver måned á to timer.
• Styret har jobbet med budsjett og søknad om midler for neste år, samt oppfølging etter
forrige utvalgsmøte og terminplan for kommende år og fastsatt enkelte datoer. Vickey
sender disse over til Marianne.
• Styret ønsker å se på leveransene fra skolene jf byrådens bestilling. Mulig å vurdere skoler
mellom øst-vest? Vurdere forutsetninger, rammevilkår etc. sett opp mot resultater innen
læring og elevens opplevelse av trivsel/trygghet.
• Vurdering av skolegruppene: stabil ledelse i B, C, E og F. Holder på å rekruttere folk inn i
gruppe D. Gruppe A står fortsatt uten ledelse og Vickey ivaretar denne.
• Alle hjemmesidene til skolene skal nå få/ha KFU-presentasjon og link til Oslo KFU. ITavdelingen på UDE jobber med å lage en felles ordlyd til hjemmesidelinken, etter innspill
fra Oslo KFU.
Kommende møter, invitasjoner
• 08.11.17: Halvdagsseminar for evaluering og justering av ressursfordelingsmodellen.
(Allan)
• 10.11.17: Møte med UDE om Its, Portalen og Personvern. (Erlend, Sanja og Vickey)
• 14.11.17: Skolegruppemøte, A og B.
• 15.11.17: Skolegruppemøte, E og F.
• 16.11.17: Møte med Utdanningsforbundet: innspill til standardisering av skolehjemsamarbeid. (Allan og Vickey)
• 21.11.17: Skolegruppemøte, C og D.
• 30.11.17: Frivillighetskonferanse, valg av pilotprosjekt på skoler i Oslo. (Allan)
• 05.12.17: Dialogmøte med UDE (Styret)
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Diskusjonsaker
1. Grunnkurs 19.10.17 – erfaringer, tilbakemeldinger og innspill
• Stort oppmøte i år, 72 deltakere.
• Behov for å endre tittelen på kurset? Grunnkurs sier lite om innholdet. Forslag:
Innføring i FAU-arbeid.
• Huske lys og lyd i FORKANT av kurset.
• Må ha tid til do-pause.
• Smart å se hvilke temaer i gruppearbeidet som fenget foreldrene. (Vi kan ta med
oss videre; Kommunikasjon med foreldre og FAU, Gjensidig kommunikasjon med
skoleledelsen samt Å engasjere foreldre).
2. Skolegruppemøtene i november
Agendapunkter og fokuset for foreldregruppa, utarbeidet i samarbeid mellom UDE og
Oslo KFU:
• Lovendring opplæringslovens § 9a – rett til trygt og godt skolemiljø.
• Foreldreundersøkelsen.
• Budsjett 2018.
• Eksamen 2018.
• Minstestandard og forventningsavklaring for bruk av skoleplattform Oslo, bl. a.
foresattes opplevelse av kommunikasjon i mange kanaler, forskjeller mellom
skolenes bruk.
• Skolenes strategi for skolene bruk og innføring av Ipad.
• Revidert standard for skole-hjemsamarbeid.
• KFU ønsker at områdedirektørene snakker om hvordan den enkelte skoleleder kan
jobbe for å sikre reell medvirkning fra foresatte og elever.
Tips: ta kontakt med områdedirektørene i forkant, slik at de kan rette sine innlegg mot
en skole/foreldregruppe/tema noen FAU er opptatt av.
Postmottak@oslokfu.no må få agendaene fra skolegruppene senest 8 dager før
møtedatoene, slik at de kan sendes ut til medlemmene én uke i forkant av møtene.
3. Foreldrekonferanse 2018 – dato, tema og videre innspill
• Dato: 15.03.18
• Tema: Overordnet tema er inkludering og læringsmestring. Ønskelig å videreføre
den røde tråden fra fjorårets Stormøte. Samt synliggjøre ulikhetene mellom
skolene/bydelene i Oslo (eksempelvis ’Glasshuset’). Hva med skillet mellom skole
og helse - ’systemsvikten’; drop out, spiseforstyrrelser, selvskading, radikalisering
etc? Hva med alternativ læring, utenfor klasserommet? Finnes det noen oversikt
over hvor mange midler UDE setter av til tiltak for inkludering? Styret vil følge opp
dette i dialog med UDE og skolebyråden.
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Allan og Attia holder i koordineringen. De vil gjerne ha innspill på mulige
foredragsholdere (mobbeombudet?). Også ønskelig å få med elevene og deres
opplevelser (Elevorganisasjonen i Oslo?). Barneombudet?
Forslag: etablere en arbeidsgruppe som jobber med forberedelsene til den
kommende konferansen. Inviter folk inn som kan bidra via sine ressurser.
Forslag: modellere skisse til for konferansen, vise denne frem til utvalget i
desember/januar.
Marianne tar kontakt med UDE om lokale og eventuell bevertning.

4. Temakvelder/gjester i utvalgsmøtene
Ønskelig å invitere Mobbeombudet og Elevorganisasjonen. Hva med SaLTo?
Elevorganisasjonen inviteres til utvalgsmøtet på nyåret, og i alle fall i forkant av
Foreldrekonferansen. Allan holder i dette.
Hva med representant fra ’ambulerende team’ som jobber med beredskap og kriser?
Mulig å også se dette opp mot mailen styret nylig sendte til UDE vedrørende
beredskap, SMU og vold i skolen.
5. Rekruttering til ledelse/verv i skolegruppene
• Alle i utvalget oppfordres til å rekruttere i egne rekker fra skolegruppemøtene til
vervene: leder, styremedlem og nestleder. Alle oppfordres til å ha dette som
agendapunkt/flette det inn i møtene for å diskutere hvilken type deltakelse og hva
den innebærer.
• Hvis medlemmene ser verdien av det å kunne påvirke i skole-hjemsamarbeidet, så
kan det være mye mer interessant å delta på kommunalt nivå. En motivasjon for å
delta, er den store gleden å få delta i barnas ’dannelsesreise’ gjennom grunnskolen.
6. Utvalgsmøte i desember og juleavslutning
Samme prosedyre i år som i fjor; kombimøte og juleavslutning på Vøienvolden gård.
Eventuelt
• Drammen KFU - har sendt Oslo KFU en forespørsel om å delta på styremøte og/eller
utvalgsmøte. Styret har vedtatt at det ligger så mye informasjon på hjemmesiden som
kan benyttes for å få tips og innspill til hvordan drive/utvikle sitt KFU.
• SAMFOR - avtalen skal reforhandles. Vi må se på innholdet i avtalen, samt om vi klarer
å noen som kan være en stabil KFU-representant i dette utvalget. Utvalget får
informasjon om dette via mail, samt gir tilbakemelding om det er noen interesse for å
delta.
• Når vi snakker om beredskap – tips til alle å sjekke ut: www.sikresiden.no

Neste utvalgsmøte er 07.12.17 kl 18:00, Vøienvolden Gård.
Møtet ble hevet 20:25.
3

