REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Torsdag 10.10.19
Tid: kl: 18:40 - 20:30
Sted: Oslo voksenopplæring, Helsfyr, Svovelstikka 1.
Tilstede: Live Kristiane Skarvang (leder Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU),
Attia Mirza (styremedlem Oslo KFU), Erlend des Bouvrie (Styremedlem Oslo KFU), Severin
Zinöcker (ressursperson E), Kjersti Austdal (gruppeleder F) og Marianne Trettenes (sekretær
Oslo KFU).
Meldt forfall: Vickey Bonafede (gruppeleder A), Sanja Skaar (ressursperson A), Erik Olsson
(Ressursperson C), Sven Erik Berget (ressursperson E) og Selje Lyngset (Ressursperson E).

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

Faste punkter
Kort info/oppdateringer fra styret
• Styret har vært i møte med UDE. Saker som ble tatt opp der var deling av klasselistene.
Styret er lovet oppfølging på dette, men pr i dag har styret ikke fått noe til tross for at
UDE lovte å sende informasjonen til Oslo KFU før rektorene får ny informasjon.
Rektorene har fått informasjon…
• Dialogmøtet med skolebyråden ble avlyst grunnet sykdom.
• Styret har levert et skriftlig innspill om nytt ordensreglement, da det var behov for å
nyansere en del av de foreslåtte punktene. Dokumentet vil bli lagt ut på nettsiden vår av
Marianne.
• Oslo KFU har bidratt til et strategiarbeid hos Utdanningsadministrasjonen, etter
oppfordring fra utdanningsdirektør Marte Gerhardsen.
• Styret holder for tiden på å legge til rette for fornying av hjemmesiden, det har diskutert
ansvar for skolegruppene og det kommende kurset om FAU-arbeid i regi av Oslo KFU.
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Utsendt informasjon/oppdateringer fra sekretær
• Vedrørende Foreldrekonferansen 2020: Petter Hagen har bekreftet at UDE stiller
møtelokaler som tidligere (i Grensesvingen 6) og tar ansvar for bevertningen. Datoen er
18.03.20.
• KFU-info: skal sendes ut i begynnelsen av november. Dersom noen i utvalget har innspill
til utkastet når det blir sendt til gjennomlesing, så er de hjertelig velkommen.
Skolegrupperunden – hva skjer, når, hvor og hvorfor?
Gruppe A og B, C og D:
• Høstens første møte i AB var på Skøyenåsen skole, CD var på Tveita. Diskusjon om deling
av materiell for FAU (vetdtekter), ønske om å danne et forum for FAU-ledere, manglende
invitasjon fra skoleleder til FAU-arbeid på maaaange skoler, deling av klasselister og
eventuell strategi rundt kommunikasjonsverktøy i Osloskolen.
• Det er behov for flere krefter til å holde i og gjennomføre møter i skolegruppe A og B.
• Styret setter stor pris på bidragene fra flere inn mot skolegruppene C og Ds aktiviteter og
følger opp planlegging og gjennomføring av de planlagte møtene i tiden fremover.
• Skolegruppemøtene i november er datert til 26.11.19 for AB og 28.11.19 for CD.
Områdedirektørene er også med.
Gruppe E og F:
• Høstens første møte var på Kringsjå skole.
• Severin oppsummerte møtet. Diskusjon om hvordan foreldrene kan organisere sitt FAU.
Flere ’erfarne’ FAU-ledere delte erfaringer om dette.
• Gruppelederne ønsker å få kontakt med flere FAU enn de har i dag, vil prøve å jobbe mer
aktivt inn mot disse. Viktig å synliggjøre at Oslo KFU er for alle FAUene i Oslo.
• Skolegruppemøtet i november er datert til 20.11.19 for EF. Områdedirektørene er også
med.
Mulig tema på kommende skolegruppemøte: Hvilke erfaringer har foreldrene med bruk av
Ipad i skolesammenheng?
Kommende møter, invitasjoner
• 16.10.19: Konferanse om grønne skoletak – UDE. Erlend har meldt seg på.
• 28.10.19: Dialogmøte - UDE.
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Diskusjonsaker
1. Rekruttering til verv i skolegruppene og utvalget
A - Vickey holder i denne. Sanja bidrar gjerne til skolegruppemøter, men har utfordringer
med å stille på utvalgsmøter.
B - Vickey holder i denne, men ønsker å ha med flere med seg.
C - Allan har nå kapasitet igjen til å holde i gruppen, og Vickey er hjertelig velkommen til å
være med videre.
D - Allan har nå kapasitet igjen til å holde i gruppen, og Vickey er hjertelig velkommen til å
være med videre. Her er det dialog med en mulig ny ressursperson.
E - Live holder i denne, og har med seg Severin som ressurs.
F - Kjersti holder i denne.
Alle skolegruppene har plass til flere ressurser!
2. Skolestart
• Klasselister - dette ble diskutert under punktet om styrets arbeid. Det er øsneklig at
FAUene får skriftlig informasjon om prosessen Oslo KFU har hatt med UDE i denne saken.
I informasjonsbrevet vårt i november er det utarbeidet en artikkel om frustrasjoner og
fakta i saken om deling av klasselister. Styret fortsetter å trykke på mot UDE.
• Det meldes tilbake fra skolegruppemøtene om at mange FAU ikke opplever noen form
for invitasjon fra sin skoleleder. Noen få FAU har opplevd gode presentasjoner fra rektor
om hvordan godt skole-hjemsamarbeid kan skapes med foreldrene.
3. Kurs i FAU-arbeid, 2019
Kurs for nye og ’gamle’ FAU-medlemmer. Datoen er satt til tirsdag 05.11.19. Møtelokalet er
booket til Auditoriet hos Oslo Voksenopplæring på Helsfyr fra 18:00 – 21:00. Kurset starter
18:30. Foredragsholderne er klare, Live samarbeider med dem om presentasjonen. Attia
holder i en liten bolk om kontaktinformasjon og eventuelt kanalplanen etter at hun har
ønsket velkommen på vegne av Oslo KFU.
VOX har stilt kantina og møterom 105 tilgjengelig for gruppearbeid, så fremt vi unngår
friminuttet til VOX fra kl 19:00-19:20. Vi har tenkt gruppearbeid etter dette, så det bør gå
bra. Marianne kontakter VOX og bekrefter at vi vil benytte oss av dette tilbudet.
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Presentasjonen fra Oslo KFU vil bli spisset mer av de som skal holde denne.
UDE skal få se vår presentasjon i forkant, slik at de ikke gjentar det Oslo KFU allerede har
snakket om. Det er ønskelig at UDE snakker om hva FAU kan forvente at rektors skal levere?
(sjekklista). Områdedirektørene fra gruppe E og F vil bli invitert til dette.
Det er ønskelig at spørsmål til ’spørretimen’ kommer skriftlig i forkant.
Det er også ønskelig med mer tid til gruppearbeidet, tre forslag til temaer:
1) Kommunikasjon/Formidling av informasjon i FAU.
2) Struktur og organisering av FAU: praktisk organisering.
3) FAUs samarbeidsorganer.
Vi deler ut brosjyren ’Innføring i FAU-arbeid’ når kurset er over.

4. Foreldrekonferansen 2020
Datoen er satt til onsdag 18.03.20. Attia holder i dette fra styrets side. Konferansesal og
bevertning er bekreftet i mail 18.09.19 av Petter Hagen, vår kontaktperson inn mot UDE.

Eventuelt
Neste utvalgsmøte er 7. november 2019 kl 18:30 – 20:30, Voksenopplæringen Helsfyr.
Marianne er fraværende denne kvelden, så Allan er referent.

Møtet ble hevet 20:31.
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