REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Torsdag 05.12.19
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), Vickey Bonafede (ressursperson A), Severin Zinöcker
(ressursperson E), Kjersti Austdal (gruppeleder F) og Marianne Trettenes (sekretær Oslo
KFU).
Meldt forfall: Sanja Skaar (ressursperson A), John Sørland (ressursperson A), Erik Olsson
(Ressursperson C), Sven Erik Berget (ressursperson E), Selje Lyngset (Ressursperson E) og
Erlend des Bouvrie (Styremedlem Oslo KFU).

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

Faste punkter
Kort info/oppdateringer fra styret
• Styret har innhentet tilbud til ny hjemmesideleverandør og valgt en som skal hjelpe oss i
utformingen. Det skal settes ned en arbeidsgruppe for arbeidet. Alle i utvalget vil bli
invitert til å delta, samt også invitere eksterne foreldre. Tanken er at arbeidet skal være i
gang innen utgangen av januar 2020.
o Kjersti vil gjerne delta i arbeidsgruppen.
o Hva med domenenavnet? Vickey sjekker opp avtalen rundt dette.
• Mange henvendelser inn til Oslo KFU fra enkeltskoler og enkeltsaker; skolemiljø, SMU,
iPad. Kanskje innføringskurset i begynnelsen av november har vært utløsende?
• Oslo KFU opplever at det har skjedd strukturelle endringer over tid, fra skiftet av
utdanningsdirektør via midlertidig direktør. Dette vil adresseres til UDE. Blant annet
manglende samarbeid med områdedirektørene på skolegruppemøtene, til tross for at
innholdet på møtene er avklart fra Oslo KFUs side i forkant. Det er ikke ønskelig at Oslo
KFU skal henvise alle FAU til ’å snakke med skolelederen sin’. Det er ønskelig med en
felles norm for alle FAUer i Osloskolen på en mengde områder. Det skal ikke være
avhengig av om skolelederen er inviterende til skole-hjemsamarbeid eller ikke. Det er
skoleleders ansvar å legge til rette for og skape dette samarbeidet.
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•

•

Lagringsplass for FAU på skolens område - Noen rektorer bidrar med å lagre dokumenter
for sine dokumenter, men de fleste FAU må selv lage egne ordninger for lagring. Kan det
ikke lages brukere til FAU slik at disse kan lagres og leses av de foreldrene som har fått
tilgang til ’foreldreområdet’? Har skolene lagringsplikt for FAUs dokumenter? Vi
henvender oss til Erlend for å prøve å finne ut av dette.
Innspill: Ved forespørsel om å være vertsskole, så er det veldig givende at elevene bidrar
med noe. Det vil være verdifullt å vise hvordan elevgruppen involveres i skolehjemsamarbeidet (dans, sang, dekorering av bord, tegninger etc).

Skolegrupperunden – evaluering av november
Det var mange innspill og diskusjoner i etterkant av møtene. Særlig rundt
områdedirektørenes varierende tilbakemeldinger på klasselisteproblematikken og felles
lagringsplass for FAUene på skolens område. Dette vil bli fulgt opp på kommende
skolegruppemøter. Oslo KFU vil også prøve å få innsikt i hvilke skoler som nå har tilgang på
klasselister, hvem i FAU som har tilgang på disse og hvilke FAU er det som kan lagre
dokumenter på skolens område i dag. Vi vil sende ut en liten kartlegging i forbindelse med
utsending av referat etter skolegruppemøtene.

Kommende møter, invitasjoner
• 06.12.19 – Utdanningsetaten (UDE), dialogmøte. Snakkepunkter:
o Evaluering av skolegruppemøtene.
o Hjem-skolesamarbeid dette skoleåret og videre.
o Møteplan vår 2020.
o Varme og trygge barneskoler – hvilke tiltak har UDE iverksatt i Osloskolen på
bakgrunn av rapportering av skolevold i 2018?
o Kommunikasjonsverktøyene i Osloskolen.
• 09.12.19 – Byråd for oppvekst og kunnskap (OVK), dialogmøte. Snakkepunkter:
o Skolemat – mat i Osloskolen. Blir foreldrestemmen (FAUene) samt elevenes rett
til medvirkning ivaretatt her?
o Miljøterapeuter. Hva kan vi forvente – hva skjer på dette området?
o Helsesykepleier. Hva er forholdet antall helsesykepleiere per skole? Utviklingen
her?
o Møteplan vår 2020.
o Hva er byrådens satsninger for kommende periode? Er OVK er samstemte med
UDE om veien videre?
o Hjem-skolesamarbeid dette skoleåret og videre.
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Diskusjonsaker
1. Kurs i FAU-arbeid 05.11.19 – oppsummering, evaluering og gjennomgang av
gruppearbeid
- Ved det antallet deltakere vi hadde, kunne det vært mer hensiktsmessig å hatt flere
grupper ved gruppearbeidet, slik at flere deltakere kan komme til orde.
- Det kom innspill om å kutte ut UDE på vårt neste kurs, da ressurspersonene i Oslo KFU
kan holde i dette selv. Er dette noe UDE selv vil? Ønsker de å fraskrive seg ansvaret og
legge det over på foreldrene? Dette skal vi spørre utdanningsdirektøren om.
- Viktig å kommentere på neste kurs at Oslo KFU ikke er et ombud, men fungerer som
generelt rådgivende organ.
- Hva om ’Spørretimen’ fjernes og lar heller spørsmålene komme til orde på kommende
skolegruppemøte? Da vil deltakerne få en del informasjon og muligheter til å diskutere
på kurset, og så kan spørsmålene komme i etterkant. Ikke alle saker kan landes på kurset,
da er det naturlig at disse løftes inn på neste fellesarena. Tiden som ’spares’ inn ved å
flytte spørsmålene over til skolegruppemøtet, gir rom for mer tid til vår presentasjon og
eventuelt til gruppearbeidet.
- Fortsatt ønskelig å ha med bolk om ’Hva kan vi forvente av skolelederen’.
2. Handlingsplan – evaluering høsten 2019
Vi følger planen, men det er en del punkter som er krevende å følge opp. Handlingsplanen
inneholder i utgangspunktet to målsettinger, resten er forslag til tiltak. Allan holder i denne
planen og vil ha innspill på endringer og hvilke fokus vi skal ha fremover. Frist for innspill er
utvalgsmøtet 02.02.20.
3. Julehilsen
Det har vært tradisjon å sende en hilsen til våre samarbeidspartnere. Vickey gir informasjon
til Live.
4. Skolemat
Severin informerte. Opptatt av kvalitet på maten og kvalitet i måltidet. Skolemat 2024 skal
være vegetarisk, men dette er ikke automatisk sunn mat. Hovedmotivasjonen er at det skal
være bærekraftig, men må også være godt og sundt. Det krever personell med kompetanse
innenfor feltet. Sankt Hanshaugen bydel har ansatt en som har ansvar for innkjøp til alle
barnehager og utarbeide meny. Det har frigjort tid i de enkelte barnehagene. Hvordan ville
dette organiseres i skolen? I de offentlige dokumentene for mat og helse i skolen, ligger
listen høyt. Det er ikke kvalitet i måltidet hvis skolen setter på TV (Supernytt) og barna må
være stille mens de spiser.
5. Foreldrekonferansen 2020
UTSATT. Innspill sendes til Attia via postmottak@oslokfu.no.
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Eventuelt
Neste møte er 9. januar 2020 kl 18:00 – 22:00. Da er det Kick Off på Grefsenkollen
restaurant. Innkalling kommer via Spond.
Innspill til årsrapporten fra gruppelederne har frist 04.01.20. Disse sendes til Marianne på
postmottak@oslokfu.no.
Innspill til KFU-info for februar: Når språk er en barriere eller utfordring for hjemskolesamarbeid. FUG har oversatt en del materiell, og dette ligger på deres hjemmesider.
Lage en artikkel om dette?

Møtet ble hevet 20:31.
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