REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU
Dato: Torsdag 01.03.18
Tid: kl: 18.30
Sted: Voksenopplæringen Helsfyr, Svovelstikka 1
Tilstede:
Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU), Allan Gloinson (Nestleder Oslo KFU), Attia M. Mehmood
(Styremedlem Oslo KFU), Erlend des Bouvrie (Styremedlem Oslo KFU), Raymond Kristiansen (invitert
DS-leder), Leif Algermissen (Påtroppende leder gruppe D), Live Kristiane Skarvang (Leder skolegruppe
E), Kjersti Austdal (Leder skolegruppe F) og Marianne Trettenes (Sekretær Oslo KFU).

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

Faste punkter
Presentasjon av gamle og nye medlemmer i utvalget.
Kort info/oppdateringer fra styret

- forberedelser til årsmøtet er gjort. Arbeids som skal gjennomføre i forkant, er i rute.
- to forestående dialogmøter med UDE og byråden. Styret har sett på mulige agendapunkter både i
disse møtene og kommende skolegruppemøter. Alle i Oslo KFU kan komme med innspill til punkter
som kan tas opp i disse dialogmøtene.
- diskusjon rundt Oslo KFUs rolle i SaLTo (nettverk for forebyggende vold og rus). Det kan virke som
et lovende samarbeid med tanke på forebygging av problemer, særlig på ungdomstrinnet.
- flere høringer er kommet: Endringer i forskrift for reglement for orden og oppførsel i Osloskolen
(frist 22.03.18), Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage (frist 09.03.18),
skole og AKS samt Skolebehovsplanen 2019 – 2028 (frist 24.05.18).
- ønsker å jobbe med tydeliggjøring av skoleleders første møte med foreldrene. Behov for mer felles
struktur blant alle skolene i Oslo. Viktig med tanke på rekrutteringsgrunnlaget av foreldre inn mot
FAU og skolemiljøutvalget (SMU).

Kommende møter, invitasjoner

08.03.18: Jurymøte - FAU-prisen 2017. Vickey, Live og Erlend møter fra Oslo KFU.
12.03.18: Skolebyråden - dialogmøte. Styret møter.
15.03.18: Foreldrekonferansen 2018. Styret, utvalget og ressurspersoner møter.
03.04.18: UDE - dialogmøte. Styret møter.
12.04.18: Årsmøte. Styret, utvalget og ressurspersoner møter.
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Diskusjonsaker
1. Skolegruppemøtene i april
Styret har spilt inn følgende temaer:
• funn i elevundersøkelsen. Hvordan kartlegges trivsel og trygghet? Hva spørres elevene om og
hvordan jobber skolene med funnene? Særlig med tanke på mobbing.
• Skolebehovsplanen
• Nasjonale prøver: karaktersetting og hvordan dette kan påvirke skolene. Hva kan foreldrene
forvente ved skolestart 2018?
• Alle i Oslo KFU kan komme med innspill til punkter som kan tas opp på skolegruppemøtene.
Send disse på mail til Oslo KFU.
• Husk at det er Oslo KFU som arrangerer skolegruppemøtene. Det innebærer blant annet at vi
må styre tiden, slik at det også blir tid for FAU-ene å diskutere seg i mellom UTEN
områdedirektørene.

2. Foreldrekonferansen 2018
Arbeidsgruppen gikk gjennom ’kjøreplanen’ for dagen og kvelden. Arbeidsoppgaver ble fordelt og
planen justert noe. Live lager en plan for bruk av sosiale medier og ønsker innspill til ulike
hashtags. Denne diskusjonen går via mail.
3. Årsmøtet 2018
FAU får en invitasjon via mail og det legges ut info på Facebook og hjemmesiden vår. Det skal
velges leder, nestleder og et styremedlem.
4. Handlingsplanen 2018-2019
Allan ferdigstiller denne på bakgrunn av innspillene han har fått. Den skal vedtas på årsmøtet og
vil bli publisert på nett etter dette.
5. Årshjulet
Vi følger vedtaket fra forrige utvalgsmøte.
6. Rekruttering til ledelse/verv i Oslo KFU

Eventuelt

Tanker og spørsmål løftet frem gjennom kveldens møte:
•

•

Ungdomskultur - holdningsskapende arbeid i den digitale hverdagen. Hvordan kan UDE og
byråden sette fokus på dette? Nettvett burde vært en del av undervisningen på skolen, ikke
tilfeldig ansvar hos den enkelte skole og FAU som velger å ha kurs for foreldrene. Nettvett er
også ett av temaene som adresseres gjennom Partnerskap mot mobbing. Variert diskusjon rundt
temaet. Styret tar med seg flere punkter til de to dialogmøtene med skolebyråden og UDE.
Elevundersøkelsen og skåringen på trivsel og motivasjon - Oslo KFU kan komme med innspill til
hva som kan være årsaker til at motivasjonen daler og stresset øker blant ungdomsskoleelevene.
Skolemiljøutvalget (SMU) kan være et godt fora for å løfte denne diskusjonen på den enkelte
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•

•

skole, siden elever, foreldre, skoleansatte og politikere er samlet og skal diskutere skolens
faglige, sosiale og psykiske miljøet.
Spørsmål fra skolegruppemøtet i E og F:
o Er brosjyren ’Innføring i FAU-arbeid’ oversatt til andre språk? Nei. FAU kan tilrettelegge
for foreldre ved å kort informere via andre språk for å rekruttere foreldre, men
hovedspråket i Norge er norsk og Oslo KFU velger å forholde seg til dette. Vi gjør
oppmerksom på at Oslostandarden for skole-hjemsamarbeid er oversatt til flere språk,
fordi denne er inngangsporten til foreldresamarbeid.
o Finnes det noen felles regler for bruk av lokaler for bruk av skolen på ettermiddagstid?
Nei, ingen felles regler, men felles retningslinjer. Sjekk med bydelsutvalget ditt, de skal
kunne opplyse om retningslinjene for bruk av skolebygg. Dersom foreldrene ikke
kommer i dialog med rektor om bruk av skolen, kan FAU ta kontakt med
områdedirektøren i skolegruppa for å finne en løsning. I utgangspunktet bør skolen være
tilgjengelig for alle arrangement som skaper relasjoner mellom elever/foreldre.
Forskningsmessig sett sies det at barn bør le minst 400 ganger pr dag for å oppnå trivsel. På
hvilken måte bidrar Osloskolen til humor hos elevene? Hvordan kan det stimuleres til latter?

Møtet ble avsluttet 20:40.
Neste utvalgsmøte er 12.04.18 kl 19:00, Voksenopplæringen på Helsfyr, Svovelstikka 1. Det
starter rett etter årsmøtet som varer fra 18:00 – 19:00.
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