REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Torsdag 05.03.20
Tid: kl: 18.30
Sted: Oslo voksenopplæring, Helsfyr, Svovelstikka 1.
Tilstede: Live Kristiane Skarvang (leder Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU),
Erlend de Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Attia Mirza Mehmood (styremedlem Oslo KFU),
Vickey Bonafede (leder skolegruppe AB), Kjersti Austdal (leder skolegruppe F) og Marianne
Trettenes (sekretær Oslo KFU).
Meldt forfall: Severin Zinöcker, Sanja Skaar og John Sørland.

Oppdateringssaker
Valg av referent: Marianne Trettenes
Sak 1: Gjennomgang av dagsorden og innkalling
Dette ble godkjent.

Faste punkter
Sak 2: Kort info/oppdateringer fra styret
Oslo KFU, representert ved Live, Kjersti og Marianne, har vært på oppstartsmøte med ny
hjemmesideleverandør. Custom Publish utarbeider skisser på bakgrunn av innsendt
informasjon og selve møtet. Kjersti og Marianne holder i dette arbeidet foreløpig, på vegne
av Oslo KFU.
24.02.20 hadde Oslo KFU dialogmøte med UDE. Da ble noen resultater fra AKSundersøkelsen gjennomgått samt status på prosjektet ’Trygt og godt læringsmiljø’. UDE er nå
oppe i en omstrukturering av direktoratet, og det er uklart om dette vil påvirke vårt arbeid
opp mot etaten.
Om ettermiddagen, samme dag, hadde Oslo KFU dialogmøte med OVK. Partnerskap mot
mobbing avsluttes nå, men det holdningsskapende arbeidet vil bli videreført under et annet
navn. Mobbeombudet vil involveres mer i dette. Skolens bidrag inn mot nærmiljøet og visa
versa ble også diskutert. Det jobbes med å aktivisere nærmiljøsatsningen, blant annet
barnevernet, politiet og SaLTo, men det henstilles til at FAU har fokus på skolehjemsamarbeid før eventuell nærmiljøsatsning. Forslag til møteplan ut året for
dialogmøtene er nå lagt frem.
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Sak 3: Skolegrupperunden – hva skjer, når, hvor og hvorfor?
• Erfaringer fra skolegruppemøtene i uke 7, tirsdag og torsdag:
o E og F: godt oppmøte, gode diskusjoner, områdedirektørene holdt seg til Oslo
KFUs bestilling og tidsrammer. Neste møte vil foregå på Marienlyst skole
21.04.20. FAU-leder der har allerede initiert saker inn mot agenda.
o A og B: referatet er godkjent, sendt ut til FAUene i skolegruppen og lagt på
hjemmesiden til Oslo KFU. Det er ikke avklart dato eller vertskap for et eventuelt
skolegruppemøte i denne gruppen. Gruppeleder vil høre med FAUene i gruppen
om hva de kan bidra med hvis de vil ha møte. Vickey holder i utkast, styret og
utvalget kan komme med innspill innen onsdag 11.03.20.
o C og D: godt oppmøte, mange FAUer var representert. Godt samarbeid mellom
FAU og skoleledelse, men skolen synes det er vanskelig å få rekruttering til FAU.
Områdedirektøren redegjorde for punktene som skulle tas opp, deretter ble det
satt av tid til gruppediskusjoner rundt det han hadde snakket om. I de resterende
diskusjonene kom det frem viktigheten av å ha en god struktur på FAU-arbeidet;
gjerne et styre, vedtekter og overføring av informasjon. Når slike systemer er på
plass, vil FAU-arbeidet ha gode strukturer å jobbe etter. Det ble også vist til kurset
Oslo KFU holder om FAU-arbeid hver høst. Se for øvrig referat på hjemmesiden
vår. Det er ikke avklart dato eller vertskap for et eventuelt skolegruppemøte i
denne gruppen.
• Deltakerlister, bidrag under møtene og rekruttering - punktet ble diskutert og forslag til
håndtering kom på bordet.
Sak 4: Kommende møter, invitasjoner, utsendelser
09.03.20 - invitasjon til fellesmøte for KFU-ene i Oslo og Viken fylkeskommune. Live og
Erlend deltar.
16.03.20 - erfaringsseminar for Oslohjelpa. Stort fokus på ’laget rundt eleven’. Live og Allan
deltar.
18.03.20 - Foreldrekonferansen 2020
Styret vil sende ut en invitasjon til innspill på forslaget om ny opplæringslov.
Styret vil også sende ut mail vedrørende bekymringsmailen som ble sendt ut 25.02.20 til alle
FAUene og skolene av en forelder.

Diskusjonsaker
Sak 5: Årsmøte 2020
Live informerte kort grunnet liten tid igjen av tidsrammen for møtet. Hun nevnte at saksliste
er vedtatt og justeringer av vedtekter er foretatt.
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Sak 6: Foreldrekonferansen 2020
Live informerte.
Sak 7: Handlingsplan for Oslo KFU 2020/2021
Eventuelt
Forslag til ny opplæringslov - se sak 4.
Informasjon om koronavirus - styret bør komme med noen klare råd til foreldrene om
hvordan håndtere dette; for å trygge foreldre og foresatte med tanke på barna deres.
Vi gjør oppmerksom på endret tidspunkt for neste utvalgsmøte. Det er 02.04.20 kl 17:00
(IKKE 18:30 som vanlig, grunnet avvikling av årsmøte kl 19:00), Voksenopplæringen, Helsfyr.
Møtet ble hevet 20:30.
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