REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Onsdag 03.06.20
Tid: kl: 18.30
Sted: Zoom
Tilstede: Live Kristiane Skarvang (leder Oslo KFU), Attia Mirza Mehmood (nestleder Oslo KFU),
Kjersti Austdal (styremedlem Oslo KFU), Allan Gloinson (leder skolegruppe CD), John Sørland
(ressurs skolegruppe A) og Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU).
Meldt forfall:
Sanja Skaar (skolegruppe A), Annette Gauslå (skolegruppe E) og Sven Erik Berget (skolegruppe
E).

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

Faste punkter
Sak 1: Skolegrupperunden – hva skjer, når, hvor og hvorfor?
Vickey har sendt ut forespørsel om vertskap og annen hjelp under skolegruppemøtene til
gruppe A og B. Hun har også sendt ut skrivet om hva vertskap innebærer.
Allan har sendt forespørsel om vertskap hos Apalløkka og Rommen skole. Han vil sende ut info
om hva vertskap innebærer etter sommeren.
Live holder i vertskap hos gruppe E, men har enda ikke hatt kontakt med noen.
Kjersti holder i F. Hun skal også ta kontakt.

Diskusjonsaker
Sak 2: Klasselister
Oslo KFU skal ha et Zoom-møte i morgen med UDE om dette. Allan oppfordrer om å ta gode
notater, da det er mange vinklinger rundt denne saken.
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Viktig å avklare igjen hvem som har ansvar for hva. Det er ikke klassekontaktene som skal
innhente samtykke fra foreldrene. UDE-direktøren er opptatt av at det skal være en
minstestandard for hele osloskolen. Det har også rektorene fått beskjed om.
Kjersti tar notater og sender til postmottak etter møtet. Oslo KFU lager en Facebooksak om
dette.

Sak 3: Ny hjemmesideløsning
Styret og utvalget er fornøyd med endringene som er gjort, etter innspill fra arbeidsgruppa.
Kjersti og Marianne vil gi CP en ny tilbakemelding om noen ytterligere endringer, før vi kan
begynne å orientere oss selv i hjemmesiden.

Sak 4: Høringssvar forslag til ny opplæringslov
Erlend holder i Oslo KFUs høringssvar. Live hører med Erlend om status på dette.
Forenklet høringssvar til FAUene sendes fra postmottak denne uken.

Sak 5: Innspill KFU-info september
Erlend og Vickey har kommet med innspill til forslaget. Dersom andre har noe å komme med,
så gjør det fortest mulig. Marianne jobber med utkast til dette kommende uke.

Eventuelt
Henvendelse fra FAU om at helsesykepleier fjernes fra skolene for å benyttes som
smittesporer for covid-19. Live jobber med en mail generelt om dette, som skal sendes til
byråden.
Henvendelse fra en FAU-leder som ønsker tips og råd i en sak. Møtedeltakerne diskuterte og
kom med innspill som Live kan melde tilbake til vedkommende.
Neste utvalgmøte er tirsdag 01.09.20 kl 18:30. Det er ennå uavklart om møtet blir digitalt eller
fysisk.

Møtet ble hevet 19:30.
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