REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Torsdag 07.03.19
Tid: kl: 18:30
Sted: Oslo voksenopplæring, Helsfyr, Svovelstikka 1.
Tilstede: Vickey Bonafede (leder Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU), Erlend de
Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Live Kristiane Skarvang (styremedlem Oslo KFU), Hanne
Wangen (leder skolegruppe B), Camilla Wahl Sekne (mulig ressurs gruppe E) og Marianne
Trettenes (sekretær Oslo KFU).
Meldt forfall: Selje Lyngset (ressursperson E) og Kjersti Austdal (leder skolegruppe F).

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

Faste punkter
Kort presentasjon av alle deltakerne. Camilla representerer et FAU ved en spesialskole.
Kort info/oppdateringer fra styret
• Styret hadde et dialogmøte med byråd Inga Marte Thorkildsen sist uke. Ett resultat av
dette ble at Oslo KFU og byråden sammen vi uttale seg om punkter som er relevante for
å utforme og utvikle skole-hjemsamarbeid både i lærerutdanningen og
skolelederutdanningen. Innspill kan sendes til Vickey, som skal holde i dette arbeidet for
Oslo KFU.
Utsendt informasjon/oppdateringer fra sekretær
• Marianne informerte om saker som enda ikke er lukket, blant annet dette med ’Mer
åpne skoler’. Styret følger fortsatt opp saken med UDE. Det er kanskje også nødvendig å
løfte denne saken til byråden. Vi avventer dette til neste møte med UDE.
• Det er ønskelig å jobbe videre med distribusjon av klasselister, hvor også e-postadresser
må kommer med. Styret løfter dette opp til UDE, med ønske om eventuelt etablere en
felles praksis for alle Osloskolene.
• Det er ønskelig at Oslo KFU deler informasjon på hjemmesiden og Facebooksiden
vedrørende registrering av FAU i Brønnøysundregisteret. Bøler FAU har laget en grei
oppskrift som vi kan dele, Marianne ordner dette.
• Det holdes nå løpende oversikt over alle henvendelser Oslo KFU mottar, via mail, telefon,
invitasjoner, høringer etc. I de to første månedene var det 25 eksterne henvendelser.
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Skolegrupperunden – hva skjer, når, hvor og hvorfor?
Gruppe A og B:
• Neste møte er 25.04.19 på Gamlebyen skole, kl 18-20. Vickey har vært i kontakt med
rektor vedrørende skolens og FAUs presentasjon av samarbeid med SMU, elevrådet, FAU
og DS. Samt videre to temabolker; ‘laget til eleven’ og nettvett. Rektor har bekreftet dato
og at de samarbeid med oss om møtet. SaLTo koordinator og Politiet har bekreftet at de
bistår med innlegg om nettvett.
• Med denne agenda søker vi å videreføre den råde tråden fra Foreldrekonferansen 20.
mars hvor tema er "laget til elevene". Samme opplegg forsøker vi derfor å få til hvor de
andre skolegruppene, av samme grunn.
Gruppe C og D:
• Vickey holder i det kommende skolegruppemøtet, siden Allan har fått økt
arbeidsbelastning i en periode. Dato og vertsskole kommer.
Gruppe E og F:
• Neste møte er 25.04.19 på Lilleaker skole, kl 18-20.
Fin refleksjon å ta med inn i møtene, gjerne ved oppstart for å sette rammen for møtet:
Hvorfor er vi her på skolegruppemøtet? Hvor mange her har også andre frivillige verv? Vi
sitter her som foreldre, frivillige, som alle vil bidra med noe til fellesskapet for alle barna
våre. Ikke en arena for å pumpe ut frustrasjon, men søke løsninger sammen med andre.
Kommende møter, invitasjoner
• 20.03.19: Foreldrekonferansen 2019
• 26.03.19: Styremøte Oslo KFU
• 08.04.19: Dialogmøte med UDE

Diskusjonsaker
1. Foreldrekonferansen 2019, 20.03.19
Live informerte om status. Foredragsholdere er i boks. Organisering av lokalet er avklart
og teknisk utstyr i orden. Noen standsfolk har bekreftet, men SaLTo, Elevorganisasjonen
og Mobbeombudet skal også inviteres. Allan kontakter disse. Live sjekker med Kjersti om
Forandringsfabrikken og eventuell stand.
Notatark skal utformes og sendes til trykking. Marianne ordner dette, men trenger å få
bekreftet hvem som stiller på stands.
Live sender ut forslag til arbeidsfordeling.
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Alle kan sende inn forslag til mulige #hashtags.
Fokuset på FK2019 henger sammen med vårt mandat i ’Partnerskap mot mobbing’. Oslo
KFU bør synliggjøre sammenhengen, og også kanskje legge til at vi gjennom dette
engasjementet velger å fokusere på inkludering fremfor mobbing.
2. Årsmøte Oslo KFU 04.04.19
Vickey oppdaterte på status.
Alle papirer ligger på hjemmesiden vår, oslokfu.no/arsmøte-2019.
Invitasjon sendes ut snarlig (er nå ivaretatt)
3. Innlegg fra Selje Lyngset
Utsatt grunnet sykdom.
4. Elevundersøkelsen
Resultater fra denne bør koples opp mot resultatene fra Foreldreundersøkelsen. Dette er
et punkt som bør behandles i skolens SMU. De overordnede resultatene for Oslo var
stabile sammenlignet med tidligere år, samt at andel mobbing var gått noe ned. Det ble
stilt spørsmål til om stabilt er positivt/negativt, da det er ønskelig å få nedgang i tall på
områder som ikke er bra. Styret vil spørre UDE om hva de tenker rundt manglende
endring, om de er fornøyd med dette. Det ble også kommentert at tiltak som settes i
gang mot mobbing, i følge stor andel forskning, ikke har effekt. Kanskje vi bør begynne å
se på dette på andre måter? Ved å styrke enkelteleven. Og at forebyggingen må komme
på tidligere trinn enn ungdomsskolen, helst allerede i småskolen.
5. Rekruttering til ledelse/verv i skolegruppene og utvalget
UTSATT
6. Utvalgsmøter fremover
Innspill sendes inn til Live/Allan.
Eventuelt
Det kan nå søkes midler for skoler som samarbeider med andre aktører i nærmiljøet for barn
og unge. ’Arenaer for tilhørighet’ er en støtteordning for at barn og unge skal oppleve
tilhørighet, gjennom aktiviteter på skolen eller i bibliotekets områder. Alle lag og foreninger
kan søke. Søknadsfrist 29.03.19.
Mulige saker til KFU-info ble informert om. Utvalget diskuterte noen saker og Marianne
utformer informasjonsskrivet.
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Neste utvalgsmøte er 04.04.19 kl 17:00, - 18.30, Voksenopplæringen, Helsfyr. Det serveres
pizza til utvalgsmedlemmene, siden årsmøtet til Oslo KFU gjennomføres rett i etterkant av
dette møtet.
Møtet ble hevet 20:22.
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