REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Torsdag 07.12.17
Tid: kl: 18.00
Sted: Vøienvolden gård, Oslo
Tilstede: Vickey Bonafede (leder Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU), Attia Mirza
Mehmood (styremedlem Oslo KFU), Erlend de Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), John
Sørland (ressursperson gr A), Leif Algermissen (ressursperson gr D), Live Skarvang (leder
skolegruppe E), Sven Erik Berget (ressursperson gr E), Selje Lyngset (ressursperson gr E) og
Kjersti Austdal (leder skolegruppe F).

Oppdateringssaker
Valg av referent: Ble glemt innledningsvis og Vickey appellerer derfor til felles innsats. Alle
sender innspill til referatet på mail til henne så syr hun det sammen.
Gjennomgang av dagsorden og innkalling ble godkjent.
Runden, presentasjon av alle og velkommen til Leif som er på vei inn i ledelsen av gruppe D.

Faste punkter
Kort info/oppdateringer fra styret
Det er avholdt dialogmøte med etaten hvor tema revidering av standard for hjemskolesamarbeid, maler for handlingsplaner, rutiner og veiledninger for skoleledere
(psykososialt arbeid, beredskap osv), Its/Portalen (Oslo KFU styret formidlet mange innspill
og spørsmål, mange hentet fra skolegruppemøtene), info om Oslo KFU på skolenes
hjemmeside (dette ble umiddelbart fulgt opp og per nå har 83 av 135 skoler informasjon om
oss på hjemmesiden. Vi applauderer etaten for kjapp respons). I desember møte var
punktene over til oppfølging og i tillegg gikk vi grundig inn i dette med psykososialt arbeid
(trivsel og trygghet) og maler til handlingsplaner samt beredskap/sikkerhet og håndtering av
voldshendelser overfor alle i skolehverdagen (styret hadde sendt inn mange spørsmål og
innspill til dette i forkant). Styret fikk gode presentasjoner og svar på mange av spørsmålene
og innspillene fra avdelingsledere og Petter Hagen. God løsningsorientert og informativ
dialog mellom alle partene.
Its/Portalen som tema ble fulgt opp i eget temamøte hvor etatens ledelse innen
kommunikasjon, IKT og pedagogisk avdeling deltok for å svare ut spørsmålene. Flere
oppfølgingsspørsmål ble stilte og UDE utarbeider en presentasjon Basert på våre innspill og
som tar for seg litt mer utviklingene og veien mot den nye appen. Avtalt til neste dialogmøte
i februar.
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Egne møter avholdes også om innhold i revidert standard for hjem-skole samarbeid og styret
opplever at resultatet er betydelig forbedret og eleven synlig i fokus. Her er det direkte
foreldremedvirkning og initiativer som tas med.
Neste møte med etaten er berammet i begynnelsen av februar. Saker vi følger opp da vil
være Its/Portalen, SMU – og naturligvis vil vi se på hvilke tema/saker som bør med i
skolegruppemøtene i april.
Opplever også et meningsfullt samarbeid ifm utvikling av standard for barnehage-skole
overgang og den tettere involveringen av AKS som er et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
i en referansegruppe styrt av byråden.
Oslo KFU er representert i komitéens behandling av de foreslåtte endringene i kriterier for
særskilte tildelinger i ressursfordelingsmodellen som behandles i bystyret i desember.
Siden sist har styret også vært i et dialogmøtene med Utdanningsforbundet.
Skolegrupperunden
A og B: På Mortensrud skole. Its og Portalen var et av temaene for møtet og gruppen var så
heldig å ha med IKT direktøren selv som svarte ut de mange spørsmål som deltakerne hadde.
Veldig vellykket. Det var rekordhøyt oppmøte med 36 personer, en engasjert gruppe som
brukte tiden godt til å få svar på spørsmål, dele erfaring og bli litt kjent. Gruppen ba om nytt
møte i februar for å få anledning til å dele erfaringer og spille hverandre gode.
C og D: På Rødtvet skole. Gode gjennomarbeidet møteplan og strukturert agenda. Ekstremt
godt samarbeid mellom skolens FAU og ledelse, med bakgrunn i den enkle oppfordringen«BRUK OSS» som kom fra FAU til den nye skolelederen. Godt oppmøte (39!!!) fra mange
forskjellige skoler, livlig diskusjon og ivrig deltakelse. Rektor med gjennom hele møtet og
kunne bidra til UDE presentasjon. Godt samarbeid med og mellom OMD fra UDE om møtets
innhold og fokus.
La inn en pause for mingling og direkte kontakt mellom deltakerne ble en suksess. OMD ble
med før møtet, i pausen og igjen til slutt sammen med rektor for å svare på spørsmål og
innspill fra deltakerne. Mange gode kommentarer som kunne tas med videre i dialogmøter
og flere som kom på epost og via Facebook.
Kommende møter, invitasjoner
• 5. februar – dialogmøte med UDE, styret deltar
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Diskusjonsaker
1. Oppsummering av året, personlige erfaringer, innspill
• Aktivt år med mange flere muligheter til å bidra og medvirke på flere konstruktive
løsningsorienterte måter: Utvidet interessefelt samt litt mer spisset fokus fra styret
og utvalget i det vi engasjerer oss i har bidratt sterkt til en økt etterspørsel for våre
bidrag og interesse rundt det vi deltar på. Viktig bidrag fra en økt sekretærstilling som
gjør det mulig for oss å mene og å være med på mer samt følge opp og kommunisere
med de som kontakter oss.
2. Hva skjer fremover?
• Foreldrekonferansen:
Fastsatt dato for foreldrekonferansen er 15. mars 2018 fra kl. 16.30-20.30 i
Konferansesenteret, Strømsveien 102.
Arbeidsgruppa består av Allan, Attia, Kristin og Live.
Attia fremla et foreløpig planforslag på møtet. Hovedtema for konferansen er
”Inkludering og læringsmestring i Osloskolen.” Samme format som i fjor med
endringer i pausetid. 5 innlegg: 3 innlegg på 15 min, 1 innlegg på 20 min, 1 innlegg på
60 min. Innlagt 20 min. pause mellom 3. og 4. innlegg. Utdanningsdirektøren og
skolebyråden er faste innleggsholdere og får 15 min hver. Lengere pause er lagt inn.
Andre foredragsholdere er Mobbeombudet og Tjora som vi er i kontakt med. Det
jobbes også med å få inn en elevstemme.
Noe av det vi skal vi har som underkategorier og inviterer til å snakke om er:
Inkludering- Idealet i norsk skole er at alle elever skal inkluderes i et faglig, kulturelt
og sosialt fellesskap. Hvordan oppnår vi dette idealet for osloskolen? Hvem tar
ansvaret for trivsel i klasserommet for hver enkelt elev? Er det sammenheng mellom
følelsen av utenforskap og radikalisering samt vold i skolen? Hvilket tiltak er effektive
i forebyggende arbeid mot utenforskap i Osloskolen?
Forskjellsskolen- Hvordan få bort fordommer og kategoriseringer av elever?
Forskjellsskolen er en realitet i Oslo når barn tas ut av skolen på østkanten for å
begynne på skoler på vestkanten.
Læringsmestring- Inkludering og faglige ambisjoner henger sammen. Alle kan lære, og
det er skolens ansvar å tilpasse undervisningen til den enkelte. Alle i utvalget får
fordelt oppgaver for gjennomføring av foreldrekonferansen.

Eventuelt
• Erlend fremmet forslag om å etablere en FAU-pris.
o Saksinformasjon: Det foreslås å utrede etableringen av en pris til det mest aktive
FAU. Denne kan deles ut på Foreldrekonferansen. Det foreslås at prisen består av
et kronebeløp (elevrådsprisen er omtrent kr. 10.000,-) og et diplom. En jury kan
etableres, samt vedtekter (kriterier for prisen). Et samarbeid med
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Utdanningsetaten bør vurderes. Begrunnelsen for å etableringen av en FAU-pris
er at den betydelige innsats som mange FAU står for ikke bør gå helt ubemerket
hen. Det er derfor berettiget at man gir en pris for innovativt, kreativt og
omfangsrikt (sam)arbeid mellom FAU og skolene. Også foreldrelag ved
videregående skoler bør kunne tildeles FAU -prisen.
o Vedtak: Det er enstemmig vedtatt å utrede mulighetene for etableringen av en
FAU -pris.

Neste utvalgsmøte er 04.01.18 kl 18:30, Voksenopplæring Helsfyr.
Møtet ble hevet 19:15.
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