REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Torsdag 04.04.19
Tid: kl: 17:00 - 18:30
Sted: Oslo voksenopplæring, Helsfyr, Svovelstikka 1.
Tilstede: Vickey Bonafede (leder Oslo KFU), Live Kristiane Skarvang (fungerende leder Oslo
KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU), Erlend de Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Attia
Mirza Mehmood (påtroppende styremedlem) Sven Erik Berget (ressursperson) og Marianne
Trettenes (sekretær Oslo KFU).
Meldt forfall: Sanja Skaar (ressursperson A), John Sørland (ressursperson A), Hanne Wangen
(gruppeleder B), 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 info/oppdateringer fra styret
• Møte med UDE kommende mandag har følgende saker: felles praksis for deling av e-post
i Osloskolen, DS-opplæring og arkiv, leie av skolelokaler med tanke på ansvar for
foreldre, utkast til fellesbrev med byråd om nødvendige punkter for skolehjemsamarbeid i opplæring av lærere/skoleledere samt bedre kopling mellom Oslo KFU
og spesialskolene.
• Felles for alle disse punktene er at det tydeliggjør behovet for å bygge opp en tillitskultur.
Utsendt informasjon/oppdateringer fra sekretær
• Marianne informerte om saker som enda ikke er lukket, nå er det kun dette med ’Mer
åpne skoler’.
Skolegrupperunden – hva skjer, når, hvor og hvorfor?
Alle agendaer er sendt ut pr mail, informert om på Facebook og lagt ut på hjemmesiden vår.
Marianne sender ut påminnelsesmail neste uke, samt legge ut teasere på FB.
Gruppe A og B:
• Neste møte er 25.04.19 på Gamlebyen skole, kl 18-20. Agenda er sendt ut.
Gruppe C og D:
• Neste møte er 24.04.19 på Furuset skole, kl 18-20. Agenda er sendt ut.
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•

Vickey og Erlend holder i det kommende skolegruppemøtet, siden Allan har fått økt
arbeidsbelastning i en periode.

Gruppe E og F:
• Neste møte er 25.04.19 på Lilleaker skole, kl 18-20. Agenda er sendt ut.
Kommende møter, invitasjoner
• 08.04.19: Dialogmøte med UDE
• 02.05.19: Styremøte og utvalgsmøte i Oslo KFU
• 06.05.19: Dialogmøte med byråd
• 08.05 – 10.05: Årsmøte, Utdanningsforbundet

Diskusjonsaker
1. Evaluering Foreldrekonferansen 2019
Ordningen med gruppebord fikk god respons. Var veldig store bord på konferansesenteret,
så det kan fint være flere deltakere med. Årets tema traff godt, fint at det var diskusjoner
etter innleggene. Hvert gruppebord bør ha minst to skoleledere og flere FAU-medlemmer.
FAU-prisen engasjerer også, mange flere søkere i år. Kan være lurt å få områdedirektørene
til å spre informasjon til sine rektorer. Korte foredrag ga god dynamikk i konferansen, for
innleggsholderne fikk frem budskapet sitt på den tilmålte tiden.
2. Spørreundersøkelsen 2019
Vi bruker samme undersøkelse som i fjor, for da er det et større grunnlag for å sammenligne
og trekke eventuelle tendenser av resultatene. Marianne setter opp en plan for utsending,
påminnelser og stenging. Det skal også informeres om dette i KFU-info for juni. Forslag om at
undersøkelsene åpnes siste uken i mai, og KFU-info sendes ut med påminnelse første uken i
juni.
To overbyggende perspektiv i tolkning av resultatene:
Hvordan kan vi foreldrene konstruktiv og kritisk ressurser når vi ikke har innvirkning på
skolehverdagen?
Skolen er opptatt av omdømme som er viktig, men foreldrene er opptatt av trygghet og
trivsel. Hvordan påvirker dette undersøkelsens svar?
3. Rekruttering til ledelse/verv i skolegruppene og utvalget
Ressurspersonene har prøvd mange ulike metoder for rekruttering. Det er mulig å stille
spørsmål til skolegruppene om hvem de tenker burde representere dem i det overordnede
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skole-hjemsamarbeidet. Dersom det kommer navn ’på blokka’, så kan
gruppelederne/leder/nestleder henvende seg direkte til dem. Det er en ære å bli spurt.

4. Utvalgsmøter fremover
Innspill sendes inn til Live/Allan. Møter denne våren er 2. mai og onsdag 5. juni. Møteplan
for høsten 2019 blir satt på agendaen for neste møte.
Eventuelt
Hvorfor er det så stor forskjell mellom skolene i bruk av hjelpemidler, skolelederes
oppfølging av spesialtiltak og eksempelvis AV-roboter for elever som i lengre tidsrom ikke
kan delta i klasseromsundervisningen? Styret sjekker med UDE.
Ny rammeplan på AKS. Ikke lenger lov å ta foreldrebetaling. Fører blant annet til at skiskolen
blir borte. Mange FAU får nå forespørsel fra AKS om de som gruppe kan søke midler eller
finne tilbud som er gratis. Ikke alle FAU/AKS klarer å følge opp slik søking, noe om gjør at
forskjellene mellom AKS-tilbudene i byen kan bli svært store. Oslo KFU har kjempet for å få
bort foreldrebetalingen for å få likhet for alle, så det er viktig å etterspørre hvordan
kommunen vil opprettholde et jevnt tilbud og følge opp kompetanse hos ansatte fremfor å
torpedere den nye ordningen.
Felles postmottak via Oslo kommune til enkeltskolene kan medføre at en del skoleledere
ikke mottar brev/informasjon fra oss og andre foreldre. Det varierer fra skole til skole når og
hvor brevet/informasjonen blir videresendt.
Meldingappen har noen svake sider når det kommer til å melde fra fravær om sykt barn. Hvis
lærer som mottar meldingen er fraværende, vil ikke skolen få vite dette. Det virker også som
om at det er en svakhet rundt at skolene sjekker opp elever som ikke er på skolen og ikke har
meldt inn fravær.
En hilsen fra Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap. Vickey leste denne
opp.
Forberedelser til møter: Allan tar agenda for utvalgsmøtet, Live tar styremøtene og så er det
ønskelig å sette opp en rullerende plan for dialogmøtene med UDE og byråd. Alle kan
komme med innspill, men det er én som holder i agendaen fra gang til gang. Fint med
notater fra dialogmøtene. Erlend holder i dette og deler med de andre i styret.

Neste utvalgsmøte er 02.05.19 kl 18:30 – 20:30, Voksenopplæringen, Helsfyr.
Møtet ble hevet 18:26.
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