REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Torsdag 07.06.18
Tid: kl: 18.00
Sted: Grefsenkollen restaurant, Grefsenkollenveien 100, Oslo
Tilstede: Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU), Live
Kristiane Skarvang (Styremedlem Oslo KFU), Erlend des Bouvrie (Styremedlem Oslo KFU),
John Sørland (Ressursperson skolegruppe A), Attia Mirza Mehmood (Ressursperson
skolegruppe C), Kjersti Austdal (Leder skolegruppe F), Sven Erik Berget (Ressursperson
skolegruppe E) og Marianne Trettenes (Sekretær Oslo KFU). Leif Algermissen (Ressursperson
skolegruppe D) deltok på siste halvdel av kvelden.

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

Faste punkter
Kort info/oppdateringer fra styret:
•

Møte med byrådet:

•

Konferanse om ytringsfrihet: Allan holdt et innlegg på vegne av Oslo KFU. Erlend deltok
også. Innlegget hadde fokus på ’hvordan invitere foreldre/foresatte inn i samarbeid med
skolen’. Også fokus på at elevstemmen i barneskolen er ikke representert, på tross av at
Elevorganisasjonen er aktive å fronte elevstemmen. Essensen fra konferansen var at
innspill fra andre enn Utdanningsetaten, er svært kjærkomment. Oslo KFU har tanker om
hvordan de kan profilere seg selv ved skolestart (ref. tips til mediehåndtering).

•

Mobbefri Osloskole: møte hos Utdanningsetaten. Oslo KFU gikk igjen med budskapet om
at skoleleder MÅ invitere foresatte inn til samarbeid. Det er også viktig å se på hvordan
lærere kan møte foreldre i utviklingssamtaler og foreldremøter. Mange lærere har ingen
opplæring i hvordan håndtere disse arenaene. Vi synes det er rart at kun Oslo KFU som
representerte foresatte og foreldrestemmen i møtet. Vi poengterte at det er flere parter
som er sårbare; lærere, eleven og foreldrene. Viktig å se saken fra flere perspektiver, ikke
1

REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU
bare skolens. Tiltak og innsats må settes inn i de miljøene der elevene er. Blant annet
foreldremøtene. Attia har vært en viktig ressurs i dette arbeidet.
•

Dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap: Særlig fokus på første møte med
skolen og skoleleders ansvar. Avgjørende å invitere foresatte inn til å samarbeide. Da
trenger de foresatte informasjon om hva og hvordan.

•

Oslostandard for samarbeid og Ny sammenheng mellom barnehage, skole og AKS er
gjeldende fra nytt skoleår. I kjølvannet av arbeidet med denne standarden, har Oslo KFU
fått et større og nærere samarbeid med FuB.

•

SAMFOR er lagt ned, SaLTo overtar denne rollen. Ett felt er rusforebygging. Kjersti vil
holde i dette på vegne av Oslo KFU.

•

Skolestart 2018: Live har deltatt på vegne av Oslo KFU. Fokus på Følgesvenn og
TrafikkAgenten. Politiet og Statens Vegvesen har ikke fått noen ekstra ressurser til dette
arbeidet i år. Bygging langs skoleveiene (med blant annet anleggsmaskiner etc), særlig
private utbyggere, er en utfordring på barnas skolevei.

Kommende møter og invitasjoner.
•

Dialogmøte med UDE: Særlig fokus på første møte med skolen og skoleleders ansvar.

•

Oslo KFU blir nå profilert i Hjem og skole. Allan representerer Oslo KFU, mens FAU-leder
ved Sinsen bidrar med sin opplevelse av opplæringen Oslo KFU driver om høsten (ref.
grunnkurs).

•

Arbeidsmøte vedrørende spørreundersøkelsen 2018: I august vil en gruppe, bestående av
noen fra utvalget til Oslo KFU og foresatte som har meldt sin interesse, skal gå gjennom
svarene og se på hva som kan være viktige områder å gripe fatt i.

•

Høring rundt rusforebyggende arbeid: Kjersti holder i dette, men alle i Oslo KFU kan/bør
bidra. Fristen er 14.06.18. Kjersti skal også delta på SaLTo-møtet 20.06.18.

•

19.09.18 er det konferanse med ’Samfunnsdugnaden’. Oslo KFU skal delta i dette og
være en del av styringsgruppen.
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Diskusjonsaker
1. Oppsummering av året så langt.
Levert innspill til flere høringer, eksempelvis Skolebehovsplanen. Der vektla Oslo KFU at
det er viktig å høre på FAU lokalt og nærmiljøet, særlig med tanke på den helhetlige
brukes av skolen som en møtearena.
Innføringskurs for nye FAUere hadde enda større oppslutning i år. Mye av materiellet på
denne møtekvelden var endret, særlig i tråd med det som kom frem av resultater/ønsker
fra spørreundersøkelsen 2017.
Foreldrekonferansen 2018 skapte nye allianser og krefter til å trekke videre på den ’røde
tråden’ om barnet i sentrum.
Oslo KFU opplever å ha fått en større anerkjennelse hos politikerne. De er interessert åi å
høre foreldrestemmen. Det er svært positivt.
2. Videre aktivitet i 2018
Utvikling av mediestrategi, synliggjøre og fremme foreldrestemmen ytterligere.
Fortsette å løfte frem temaer, ut fra hva som er aktuelt gjennom året, til skolegruppemøter
etc.
Huske på at det å skape møtearenaen - der foreldre og foresatte kan møtes, dele og
inspirere hverandre til å bidra i det frivillige skole-hjemsamarbeidet.
Følge med på om nye personvernregler spiller inn og motarbeider samarbeidet mellom FAU
og foresatte. UDE jobber med dette, slik at det skal bli likt i alle skoler. Oslo KFU tar dette
med seg inn i det kommende junimøtet med UDE.
Datoer og steder for høstens utvalgsmøter er tilgjengelig på hjemmesiden vår,
http://oslokfu.no. Se kalenderen som ligger til høyre på forsiden. Datoer for
skolegruppemøter er enda ikke satt.
Hva gjør vi med materiellet vi har samlet på hjemmesiden vår? Vi gjenbruker en del av dette,
men det er også behov for å fornye noe. Kan det være noe å løfte opp på agendaen på
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kommende skolegrupper? Det sitter helt sikkert skoler og FAUer med gode opplegg, som
med fordel kan deles.

Møtets avslutning inneholdt markering av to femtiåringer. Deretter gled møtet over i en
koselig sommeravslutning.

Neste utvalgsmøte er 13.09.18 kl 18:30, Voksenopplæring, Svovelstikka 1, Oslo (Helsfyr).
GOD SOMMER!
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