REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU
Dato: Torsdag 03.05.18
Tid: kl: 18.30
Sted: Voksenopplærng (Helsfyr), Svovelstikka, Oslo
Tilstede: Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU), Allan Gloinson (Nestleder Oslo KFU), Erlend des Bouvrie
(Styremedlem Oslo KFU), Live Kristiane Skarvang (Styremedlem Oslo KFU), Raymond Kristiansen
(Ressursperson C), Sven Erik Berget (Ressursperson 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
•

Kommentar til referat/innkalling, saker eventuelt.
Ingen kommentarer.

•

Kort info/oppdateringer fra styret
- dialogmøte med byråden er gjennomført, dialogmøte med utdanningsdirektøren i
morgen. Mobbeombudet skal også delta, på bakgrunn av Oslo KFUs innspill vedrørende
skole-hjemsamarbeid og ønsket om at skoleledere forpliktes til å invitere foreldre til
foreldresamarbeid og hvordan de kan bidra via FAU, SMU, DS og klassevis.
- årsmøtet førte til endring i styret. Attia gikk ut og Live kom inn som styremedlem. Attia
fortsetter som utvalgsmedlem og ressursperson for styret og KFU.

•

Skolegrupperunden - intet nytt da det ikke har vært gruppemøter siden forrige
utvalgsmøte.

•

Kommende møter, invitasjoner
- 15.05.18 - UDE, En mobbefri skole, kl 14 - 16. Dette er et vanskelig tidspunkt for
foreldre som deltar i skole-hjemsamarbeidet, da det er i arbeidstiden. Styret diskuterer
hvem som skal delta på vegne av oss.
- 29.05.18 - Bymiljøetaten, Tverrfaglig møte om skolestart 2018.
- Viktig spørsmål: hvor ønsker vi å bli invitert inn? Er det noen vi burde tatt kontakt med?
Utdanningskomiteen i byrådet ønsker at saker skal meldes inn til dem.
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Diskusjonsaker
1. Foreldrekonferansen 2018
Ansvarlige er Live Kristiane Skarvang og Allan Gloinson. Tema for 2019 er enda ikke klart.
Vi har fått mer pressedekning grunnet FAU-prisen, men hva med en pris for skoleledere?
Hvordan påskjønnes disse for sitt fabelaktige arbeid for å få til et godt skolehjemsamarbeid? Kanskje UDE burde dele ut noe slikt på vår konferanse?
Innspill til 2019: Behov for glutenfri mat og vegetar. Ønske om en klarere
foreldrestemme i konferansen. Søke å få til noe rundt trekantsamarbeidet? Få med
fjorårets vinner av FAU-prisen og høre noe om hva som har skjedd siste året? Hva med at
noen FAUer (3-5 stk) har stand i lokalet, der de kan si noe om sitt arbeid?
Ansvarlige sender ut mail til utvalget om de har innspill til temaer/aktiviteter på selve
foreldrekonferansen. Bør dette være et orienteringspunkt på første skolegruppemøte på
høsten, om at de kan komme med innspill? Er også mulig å invitere til innspill via KFUinfo i september. Det er opp til Allan og Live om hvordan vi skal gå frem.
2. SaLTO
Vickey og Allan har representert oss, møte ca hver andre måned. Vi har også blitt invitert
inn i fokusgruppene, særlig med tanke på å fremme foreldreperspektivet i både skole og
nærmiljø saker og å hente inn informasjon til å ’fore’ FAUene med. Oslo KFU har hatt
særlig fokus på nettkriminalitet (langing på nett, mobbing, bildedeling etc) og rus. Ikke
nødvendigvis aktuelt å delta på alle møtene, kan velge ut fra temaene på agendaene.
SaLTo er opprettet som et samarbeid mellom kommunen og politiet for å forebygge
kriminalitet, ekstremisme og rusmisbruk hos unge. Nytt møte er 14.06.18. Kjersti og
Raymond er interessert i å delta i fokusgrupper. Disse avventer tilbakemelding fra
styret/Allan om hva de eventuelt kan gjøre.
3. Skolebehovsplanen – høringsfrist 24.05.18
Sven Erik informerte om endringene i årets høring sett opp mot høringen 2017. Mange
av fjorårets innspill (via SUSNA) ble tatt til følge og er fulgt opp gjennom året. Årets
høring følger mye av det samme fra i fjor, men det pekes på viktigheten av å høre på
lokale FAUer og grupperinger som har god kjennskap der skolebehovene er. Viktig å
fremme samarbeidet mellom nærskolene. Kanskje fremme fokuset at skolen fremstår i
større grad som et nærmiljøsenter, at det som skjer i nærmiljøet også berører skolen?
Burde UDE ta denne ballen? Skolebehovsplanen skal skape forutsigbarhet for folk og
stabile inntaksområder, men blant annet flytting av skolegrenser motvirker dette og
skaper usikkerhet i foreldregruppen.
Kan veilederen (som Sven Erik har bidratt til) formidles til UDE og at de kan bringe denne
inn i opplæringen av DS-ledere? Dersom DS-lederne får opplæring i hvordan de kan spille
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på eget og andres FAU, så kan UDE ha en viktig rolle i denne saken. Veilederen kan
brukes mer aktiv til å bistå FAUer. Kan UDE bidra til samarbeid mellom FAUene eller
lokale grupperinger (eks SUSNA), da dette er nøkkelen til å lykkes med høringsinnspill til
planene? Slike grupperinger har ofte et mer langsiktig fokus for området/bydelen, slik at
de lokale grupperingene/FAUene jobber sammen istedenfor å ’slå i hjel’ hverandres
innspill.
Kan vi lage en stor workshop for alle FAUene hvor de får innblikk i hvordan drive
samarbeid for å få gjennomslagskraft i blant annet høringene til skolebehovsplaner?
Høringsuttalelsen som foreligger er ikke endelig. Ressurspersonene vil fortsatt jobbe
med dette og Marianne vil få skriftlig beskjed når uttalelsen er klar og skal sendes inn.
4. Spørreundersøkelsen 2018
Marianne og Raymond har jobbet ut en plan for økt respons på undersøkelsen. Raymond
informerer om arbeidsgruppens tanker om mulige grep vedrørende
spørreundersøkelsen. Ønske å øke svarprosenten og mer personlig henvendelse til det
enkelte FAU-medlem. Utvalget var positive til endringene og det ble fremmet et par nye
forslag.
5. Invitasjon til tverrfaglig møte – skolestart 2018
Invitasjonen er sendt ut til hele utvalget. Live og eventuelt Erlend deltar fra oss. Vickey
oppdaterte raskt hva møtene har dreide seg om de senere årene. Hun henviste også til
hjemmesiden vår for mer informasjon om møtene: http://oslokfu.no/nyttigelenker/erfaringer/skolestart/.
6. Sommeravslutning – 7. juni 2018
Vi møtes på Grefsenkollen restaurant kl 18:00. Utvalgsmøtet går over i
sommeravslutning.

Eventuelt
Innspill 1: Vestli har hatt møte med Utdannings- og integreringsdepartementet og Jan Tore
Sanner om hvordan skape bedre integrering og inkludering i lokalmiljøet. Det jobbes med å
knytte kontakter mellom FAU ved skolen og departementet for å få ressurser til å endre
miljøet på Vestli.
Innspill 2: Noen FAUer står på godt, ofte under vanskelige forhold, uten at de oppnår noen
FAU-pris. Kanskje Oslo KFU bør vise sin respekt for disse på en eller annen måte?
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Innspill 3: Hva med å bruke skolebehovsplanen/ressursfordelingsmodellen/andre ’hete’
temaer som gruppearbeid og ’sammenspleisingstemaer’ for FAUene i skolegruppene?
Kanskje Oslo KFU kan hjelpe til med å tilrettelegge for arbeid lokalt hos FAUene med
temaene. Mange FAU synes tidsperspektivet i en skolebehovsplan er for lang, derfor er det
vanskelig å engasjere foreldrene i denne type saker.
Kort diskusjon rundt Oslo KFUs styre og utvalg - har vi nok folk med?
Er de som er med seg bevisst at de har Oslo KFU-hatten på i disse foraene, ikke FAU-hatten
og sin personlige stemme?
Oslo KFU må etterstrebe å gjøre FAUene gode lokalt. Den beste måten å gjøre dette på er via
skolegruppemøtene. Vi representerer foreldrene i Oslo, men vi kan ikke gå ut og si hva
foreldrene i Oslo mener.
Det ble stilt et åpent spørsmål om hva som er forskjellen på styringen av
Studentorganisasjonen og styringen av Oslo KFU.
Møtet ble avsluttet 20:32.
Neste møte er 07.06.18 kl 18:00 på Grefsenkollen restaurant. Velkommen!
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