REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Torsdag 02.05.19
Tid: kl: 18:30 - 20:30
Sted: Oslo voksenopplæring, Helsfyr, Svovelstikka 1.
Tilstede: Live Kristiane Skarvang (leder Oslo KFU), Attia Mirza Mehmood (styremedlem Oslo
KFU), Vickey Bonafede (gruppeleder A), Selje Lyngset (ressursperson E), Kjersti Austdal (leder
skolegruppe F) og Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU).
Meldt forfall: Sanja Skaar (ressursperson A), John Sørland (ressursperson A) og Sven Erik
Berget (ressursperson E), Hanne Wangen (gruppeleder B), Erlend de Bouvrie (styremedlem
Oslo KFU) og Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU).

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

Faste punkter
Kort info/oppdateringer fra styret
• Driftsmidler for kommende år er kommet inn på konto.
• Møte med byråd kommende mandag er utsatt fra byrådens side. Ny dato er ikke satt.
Utsendt informasjon/oppdateringer fra sekretær
• Marianne informerte om saker som enda ikke er lukket. Fortsatt gjelder dette med ’Mer
åpne skoler’ og deling av e-postadresser til bruk i foreldresamarbeidet. Styret følger opp
dette med byråd og UDE.
Skolegrupperunden – hva skjer, når, hvor og hvorfor?
Gruppe A og B:
• Møtet i forrige uke ble holdt av Vickey og Hanne. Labert oppmøte. Stilles spørsmål ved at
skoleledere deltar på vanlige skolegruppemøter, da disse i utgangspunktet er til for FAU.
Nettpatruljen fra politiet stilte på møtet.
• Neste møte er 26.09.19 på Skøyenåsen skole, kl 18:00 – 20:30.
• Selje og deltar på dette møtet.
• Se forslag til konsept for høstmøtet i punkt 1 i dette referatet.
Gruppe C og D:
• Skolegruppemøtet i forrige uke ble holdt av Vickey og Erlend. Godt oppmøte. Skolen og
FAU viste frem hvordan de jobber med ’laget rundt eleven’. Elevene stilte opp og fortalte
på møtet om sin opplevelse, samt stilte med bakst. Nettpolitiet stilte også her.
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•
•
•

Neste møte er 24.09.19 på Tveita skole, kl 18:00 – 20:30.
Selje bidrar og deltar på dette møtet.
Se forslag til konsept for høstmøtet i punkt 1 i dette referatet.

Gruppe E og F:
• Skolegruppemøtet i forrige uke ble holdt av Live. 16 deltakere, fin gruppe som både
snakket og lyttet. Skoleleder fortalte om hvordan ressursene rundt skolen trekkes inn,
blant annet læringsmiljøteamet. SaLTo-koordinatorene fra Nordre og Vestre Aker bidro,
fine innspill rett fra levra. God plenumsdiskusjon.
• En ny ressurs, Bente fra Lysjordet FAU, meldte seg til å være med å arrangere
skolegruppemøter. Bente er invitert til neste utvalgsmøte.
• Neste møte er 24.09.19, kl 18:00 – 20:30. Vertsskole vil avklares i løpet av mai 2019.
• Se forslag til konsept for høstmøtet i punkt 1 i dette referatet.
Kommende møter, invitasjoner
• 02.05.19: Innspill til felles ordensreglement i Osloskolen, Byrådsavdelingen. Innkalling til
møte i dag kom på møtedagen. Ingen fra styret kunne stille opp på 30 minutters varsel,
men Oslo KFU kan sende inn skriftlig innspill i etterkant. Live og Attia holder i dette.
• 06.05.19: Dialogmøte med byråd er utsatt.
• 08.05 – 10.05: Årsmøte, Utdanningsforbundet.
• 09.05.19: Oppfølging av tilpasning av ressursfordelingsmodell på grunnskolen til
lærernorm, UDE. Erlend deltok på det første møtet (27.03.19). Erlend stiller.
• 13.05.19: Seminar om hvordan skape et ytringsklima som bidrar til trygghet, tillit og
skoleutvikling. Oslo kommune, OVK. Erlend og Attia vil stille fra Oslo KFU.
• 14.05.19: Medvirkningsverksted om ulike skoletyper, UDE. Erlend og Allan stiller.
• 15.05.19: Lansering av rapporten «Unge på Oslo S – en kartlegging av mindreårige i et
ungdomsmiljø». Erlend vil delta fra styret. Kjersti i utvalget vil også delta.
• 03.06.19: Dialogmøte med UDE.

Diskusjonsaker
1. Læringsrik mat på AKS/SFO
Selje Lyngset informerte om prosjektet ’Læringsrik mat’, støttet av Gjensidigestiftelsen og
samler 14 skoler i Oslo. Formålet er å fremme elevmedvirkning i matlagingen og sunn mat på
AKS. Dert viser seg at skoleeier har for liten bevissthet rundt mat på AKS, de ansatte har for
liten kunnskap/kompetanse om matlaging til barnegruppen og manglende kjøkkenutstyr
spiller også inn.
Prosjektet bruker mat som innfallsvinkel til i både norsk og matematikk som
læringsstøttende aktiviteter. Deltakerskolene får kurs i enkel og sunn matlaging, som igjen
kan brukes på AKS. Prosjektet er med på å utjevne sosiale forskjeller og skape større
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bevissthet rundt billige og sunne mellommåltidsretter. Her er lenke til rapport om prosjektet
etter første år: Ettårsrapport 2019, Geitmyra og mat på AKS.
Styret har agendapunkt om AKS og den nye rammeplanen i kommende møte. Kanskje kan
prosjektet nevnes i denne sammenheng? Kan eventuelt prosjektet brukes i
skolegruppemøtene til høsten? Forslag er at det skapes et konsept: tips og råd til oppstart av
FAU-arbeid (Hvordan kontakter vi foreldre? Hvordan skriver vi referat? etc… Flette inn
punkter fra Geitmyraprosjektet om mat på AKS - hva AKS kan gjøre med de få kronene de
har fått tildelt til mat). Skoleleder bør også si noen om hvordan skolens lokaler kan brukes til
frivillig foreldrestyrte aktiviteter.
2. Spørreundersøkelsen 2019
Marianne klargjør undersøkelsen for utsending. Følgende tidsplan er tenkt:
Uke 22, man 28.05.19 - Marianne sender ut mail med lenke, legger lenken på FB-siden vår.
Uke 23, tors 06.06.19ish - gruppelederne sender ut påminnelsesmail en til en (altså ikke
gruppemail til hele skolegruppa). Utkast til denne mailen får dere tilsendt noen dager før fra
Marianne, så i prinsippet er det bare å videresende denne til hver FAU-leder/nestleder i
gruppen deres.
Uke 25, man 17.06.19 - Marianne sender ut andre påminnelsesmail.
Uke 26, tors 24.07.19 - spørreundersøkelsen stenges.
Uke 33 - analyse av årets resultater.
3. Møteplan skoleåret 2019 - 2020
Forslag til plan ble gjennomgått i styremøtet i forkant av dette utvalgsmøtet. Det er ønskelig
at gruppelederne også sier noe om hva de tenker rundt datoer for skolegruppemøtene. I
tillegg skal områdedirektørene koples på flere av disse, så jo tidligere datoene kan avklares,
jo bedre for alle parter med tanke på planlegging og forutsigbarhet. Her er vedtatt plan:

Høst 2019
August
Tors 22.08.19: Styremøte kl 17:30 – 19:00
September
Tors 05.09.19: Styremøte og utvalgsmøte
Tirs 24.09.19: Sk.gr.møte, C og D (Tveita)
Sk.gr.møte, E og F (ukjent)
Tors 26.09.19: Sk.gr.møte, A og B (Skøyenåsen)
Oktober
Uke 40: Høstferie
Tors 10.10.19: Styremøte og utvalgsmøte

Vår 2020
Januar
Tors 09.01.20: Kick off
Februar
Tors 06.02.20: Styremøte og utvalgsmøte
Uke 6 eller 7: Skolegruppemøter +
områdedirektør
Uke 8: Vinterferie
Mars
Tors 05.03.20: Styremøte og utvalgsmøte
Ons 18.03.20: FK 2020
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November
Tirs 05.11.19: Kurs i FAU-arbeid
Tors 07.11.19: Styremøte og utvalgsmøte
Skolegruppemøter + områdedirektør i uke 47
eller 48.
xx.11.19: Sk.gr.møte, C og D (Rødtvet)
Desember
Tors 05.12.19: Styremøte og utvalgsmøte

April
Tors 02.04.20: Styremøte og utvalgsmøte
Uke 15: Påskeferie
Uke 16 eller 17: Skolegruppemøter?

Mai
Tors 07.05.20: Styremøte og utvalgsmøte
Juni
Ons 03.06.20: Utvalgsmøte og
sommeravslutning
Styremøte?

4. 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
skole-hjemsamarbeidet. Dersom det kommer navn ’på blokka’, så kan
gruppelederne/leder/nestleder henvende seg direkte til dem. Vickey har sendt ut en slik
forespørsel via mail til skolegruppe A.
Det er behov for flere menn i foreldresamarbeidet, til tross for at det er utrolig mange flotte
og fantastiske kvinner som bidrar.
Hvordan kan Oslo KFU enkelt formidle, både på skolegruppemøtene og i skrevet ord, hva
arbeidet i består av? Marianne kan kontakte trykkeriet og få trykket opp 300 foldere om
dette, men den skal revideres før dette skjer. Revideringen kan foregår vial
mailkorrespondanse.
5. Sommeravslutning onsdag 05.06.19
Invitasjon kommer via Spond. Arrangementet avvikles på Grefsenkollen restaurant kl 18:00 –
22:00. Live legger til rette for transport opp bakken.
6. Innspill til KFU-info, juni 2019
Styret har vedtatt saker som skal informeres om i neste KFU-info. Dette sendes ut av
Marianne pr mail og legges på nettsiden vår 04.06.19.
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Eventuelt
Ved første møte med ny utdanningsdirektør, bør Oslo KFU ta opp dette med deling av epostadresser for å skape kontakter i foreldresamarbeidet, skoleleders ansvar for å invitere
inn foreldrene til samarbeid ved oppstart på skolen samt foreldres bruk av skolens lokaler
uten økonomiske heftelser som sperrer for dette. Det er disse utfordringene foreldrene står
overfor hvert eneste år, men sånn kan det ikke være. Direktøren kan få snøballen til å rulle
slik at skolelederne blir mer bevisst sin rolle i foreldresamarbeidet. Det kan også være
hensiktsmessig å synliggjøre at møtevirksomhet i UDE-regi ofte foregår midt i arbeidstiden,
samt hoper seg opp i ’frivilligehtsmåneden’ mai.

Neste utvalgsmøte er kombinert møte og sommeravslutning. Merk at møtedagen er onsdag
(ikke torsdag, som vanlig) 05.06.19 kl 18:00.

Møtet ble hevet 20:21.
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