REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Torsdag 04.05.20
Tid: kl: 18.30
Sted: Zoom
Tilstede: Live Kristiane Skarvang (leder Oslo KFU), Attia Mirza Mehmood (nestleder Oslo KFU),
Erlend de Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Kjersti Austdal (styremedlem Oslo KFU), Vickey
Bonafede (leder skolegruppe AB), Allan Gloinson (leder skolegruppe CD) Annette Gauslå
(Ressursperson skolegruppe E) og Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU).
Meldt forfall: Severin Zinöcker 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
Presentasjon av ny styresammensetning. Grunnet koronatiden har det ikke vært møter med
UDE og OVK i denne perioden.

Sak 3: Skolegrupperunden – hva skjer, når, hvor og hvorfor?
Det vil bli arrangert skolegruppemøter i uke 41, uka etter høstferien.
Forslag om at det utarbeides et dokument om hva som forventes av å være vertsskole for
skolegruppemøtene. Denne kan sendes ut til FAUene før sommeren, slik at flere FAU kan få
informasjon om hva det innebærer. Dette dokumentet bør også deles på hjemmesiden vår.
Kan ta utgangspunkt i de mailene som har blitt sendt direkte til vertsskolene. Marianne lager
utkast til dette i uke 20 og sender til utvalget for innspill.
Forslag om å avtale skolegruppemøter direkte med rektor, slik at foreldresamarbeidet i
skolegruppemøtene koples sammen gjennom denne personen. Rektor kan da kople på FAU
og SMU, gjerne ta kontakt med skoler vi ikke har hørt fra på lenge.
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Skolegruppe AB, ved Vickey, vil ta kontakt med noen skoler vi ikke har hørt fra på lenge.
Skolegruppe CD, ved Allan, vil ta kontakt med Apalløkka om møte til høsten.
Skolegruppe EF, ved Kjersti og Live, tar kontakt med Marienlyst, siden møtet i april ble utsatt
grunnet covid-19.
Marianne sjekker listen over vertsskoler og deler denne med gruppelederne.

Sak 4: Kommende møter, invitasjoner, utsendelser
Oslo KFU har blitt invitert av UDEs kommunikasjonsdirektør til intervju. Det sendes mail ut til
utvalget, slik at de kan se invitasjonen og komme med forslag til kandidater som kan bidra.
Live og Annette kan stille fra Oslo KFU og Sagene FAU. Svar sendes til Live.
Det har også kommet en henvendelse fra SaLTo om innspill. Også denne mailen deles med
utvalget. Svar sendes til Allan.
Det er ønskelig å kontakte med eksterne aktører/samarbeidspartnere med tanke på
oppfølging av innspill til ny opplæringslov og skole-hjemsamarbeid. Allan og Erlend kom med
forslag om å kontakte Skolelederforbundet og Utdanningsforbundet. Allan og Kjersti holder i
dette.
Det har kommet 87 henvendelser inn til Oslo KFU via mail, telefon, sms og brevs form de fire
første månedene i år. I samme periode i 2019 var tallet 34 og 2018 var det 13. Det stilles
spørsmål om disse henvendelsene er Oslo KFUs ansvar, eller om noe bør sendes andre steder.
Det er viktig å skjerme bruken av de frivillige ressursene i Oslo KFU, og kanskje må rektorene
ved skolene mer på banen. Blandes rollene til FUG med KFU? Styret vil se på henvendelsene
opp mot ressursbruk.

Diskusjonsaker
Sak 5: Årsmøte 2020 på Zoom
Tilbakemeldingene var at dette var en god gjennomføring til tross for digital møteform, da det
var lettere å delta via nett. Viktig å holde seg til agendaen og holde replikkene korte. Noen
innlegg fravek agendaen og var kanskje mer aktuelt for et skolegruppemøte. Kom innspill om
å lage en forretningsorden som kan sendes ut sammen med sakslisten.

Sak 6: Foreldrekonferansen 2020
Styret har diskutert om FK skal arrangeres i år eller ikke, men det ser ut som at årets
konferanse blir vanskelig å gjennomføre grunnet høstprogrammet vårt. Nye føringer fra
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helsemyndighetene kom i dag, men det er fortsatt klare krav til smittevern. Derfor vil Oslo KFU
ikke pr nå sette en dato for invitasjon til FK2020.

Sak 7: Hjemmeskole og åpning av skolen for 1. – 4. trinn
Oslo KFU har, etter invitasjon, fått innspill på skolesituasjonen mens skolene har vært stengt
grunnet covid-19. Det er mye som har fungert bra, lærerne har vært på. Dessverre er det også
mange barn som ikke har fått nødvendig oppfølging i denne perioden. Ungdomstrinnet har
gitt tilbakemelding om at det varierer veldig fra skole til skole, fag til fag, undervisning med
veiledning eller bare oppgaveløsing.
Det var diskusjoner frem og tilbake om temaet, men vi vet ennå ikke hva som er
konsekvensene av skolestengingen. Det er stort fokus på sårbare barn, dersom det er slik at
noen skoler ikke kan gi et godt og helhetlig tilbud til elevene, særlige de sårbare.

Sak 8: Innspill til ny hjemmeside
Tilbakemeldingen er at den er betydelig mer brukervennlig, innbyr til å hente mer
informasjon, en mer intuitiv skisse.

Sak 9: Innspill KFU-info juni
Ønskelig å få med møteplan for høsten, skaper forutsigbarhet.

Sak 10: Høringssvar Ny opplæringslov
Live og Erlend har samarbeidet med Drammen KFU om høringssvar. Oslo KFU jobber videre
med å lage et felles høringsutkast. Live og Allan holder i det forenklede svaret, Erlend holder i
selve utkastet til Oslo KFU, der vi tar med innspillene fra FAU (frist for FAUene 15.05.20).
Sak 11: Spørreundersøkelsen 2020
Enighet om å ha undersøkelse også i år. Alltid gode innspill og temaer som kan jobbes videre
med. Særlig viktig å få med felt om koronaerfaringer.

Eventuelt
I styremøtet ble det fremmet ønske om å bytte møtedag fra første torsdag i måneden til første
tirsdag i måneden. Styret lager en plan og deler med utvalget.
Det er mulig å gjennomføre et fysisk møte i begynnelsen av juni, ifølge de nye rådene fra
helsemyndighetene. Utvalgsmøtet vil bli avholdt 03.06.20, men det vil komme informasjon
senere om hvilken møteform det blir.
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Møtet ble hevet 19:56.

4

