REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Onsdag 06.10.20
Tid: kl: 18.30
Sted: Zoom
Tilstede: Live Kristiane Skarvang (leder Oslo KFU), Attia Mirza Mehmood (nestleder Oslo KFU),
Kjersti Austdal (styremedlem Oslo KFU), Vickey Bonafede (leder skolegruppe AB), John Sørland
(ressurs skolegruppe A) og Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU).
Meldt forfall: Erlend des Bouvrie (styremedlem), Sanja Skaar (ressursperson gruppe A), Allan
Gloinson (leder skolegruppe CD), Annette Gauslå (skolegruppe E) og Sven Erik Berget
(ressursperson gruppe E).

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

Faste punkter
Sak 1: Kort info og oppdateringer fra styret
• Styret møtte OVK i starten av september.
• Styremedlemmer fra Oslo KFU har vært i to møter med byrådsavdelingen om skolestart i
koronatiden. Utfordringene er gjenkjennbare for de fleste FAU og skoler. Det er nå
utarbeidet beredskapsplan undervisning dersom skolene igjen skulle bli stengt.
• Helsesykepleiere i skolen – Oslo KFU har hatt tett dialog med byråden om viktigheten av å
tilbakeføre helsesykepleierne i skolen, at de ikke lenger brukes til smittesporing. Elevene
har bruk for denne tjenesten.
• Styret skal ha møte med UDE16.10.20. Særlig den nye organiseringen av UDE vil stå
sentral, da dette også vi påvirke hvordan Oslo KFU organiserer seg.
• Styret jobber med UDE om digitale løsninger for FAU. Siste info er at dette skal være
avklart før jul 2020.
• Hvordan følger UDE opp de digitale klasselistene? Hvem har ansvaret for at listene blir
komplette og at elevene/foreldrene har tilgang på dem? Og hva med foreldremøter?
• Hvordan ivaretas det demokratiske i foreldresamarbeidet i dagens koronasituasjon? Nå er
vi sju måneder ut i koronatiden og UDE har ennå ikke fått på plass digitale løsninger for
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foreldresamarbeidet. Hvordan skal FAU få gjort valg når det er skoler som verken
gjennomfører fysiske eller digitale foreldremøter? Mange FAU melder tilbake at de ikke
har fått konstituert seg grunnet manglende møtesteder. Hvordan vil UDE legge til rette for
foreldredemokratiet?
Oslo KFU har levert høringssvar på ny inntaksmodell for videregående skole. Dette ligger
på hjemmesiden vår: http://oslokfu.no/innspill-horinger-og-annet/.

Sak 2: Skolegrupperunden – hva skjer, når, hvor og hvorfor?
Gruppelederne har sendt ut forespørsler til FAUene om mulighet for møter i skolegruppene
denne høsten. Tilbakemeldingen er at mange ønsker å være med på digitale møter, men ingen
har mulighet til å bidra til disse. Det kan bety at det nå er mye for mange, som kan påvirke
deres mulighet til å bidra.
Det ble diskutert om det var formålstjenlig å arrangere et digitalt stormøte for alle
skolegruppene som har kommet i gang med foreldresamarbeidet. Ville vært bra om UDE
kunne stille med en representant som kan svare på spørsmål rundt avvikling av foreldremøter,
lån av skolens lokaler etc. Live henvender seg til UDE om dette. Mulige temaer: erfaringer med
foreldresamarbeid i koronatiden, hvordan få til digitalt skole-hjemsamarbeid.
Det kom innspill om at Oslo KFU kan publisere korte videoer med aktuelle temaer som vi
jobber med vedrørende foreldresamarbeid i denne koronatiden. Slike videoer trenger ikke
være lange og kan distribueres både på hjemmesiden og Facebook.

Sak 3: Kommende møter, invitasjoner
• 14.10.20 – frist for høring om strategi for digital praksis og læringsteknologi i barnehager
og skoler.
• 16.10.20 – dialogmøte med UDE.
• 30.10.20 – frist for høring tilpassing av ressursfordelingsmodellen for grunnskoler til
lærernorm.

Diskusjonsaker
Sak 4: Innføringskurs i FAU-arbeid
Kjersti holder i dette og utarbeider en skisse for kurset som styret og utvalget kan bidra til.
Skissen sendes ut mandag 12.10.20. FAU-kurset vil bli gjennomført digitalt 05.11.20 fra
18:00-20:00. Innspill fra alle i utvalget er velkommen.
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Sak 5: Ny hjemmeside - status
Marianne orienterte om status og utvalget fikk innblikk i layouten til den nye siden.

Sak 6: Skolestart - klasselister
Styret jobber opp mot UDE om hvordan disse skal ivaretas. Har alle appen Skolemelding?
Hvordan få foreldrene til å signere at de skal stå på klasselisten? Hvem har ansvar for å få
komplette lister?

Eventuelt
Ingen saker.

Neste utvalgsmøte er tirsdag 03.11.20 kl 18:30. Møtet vil være digitalt.
Møtet ble hevet 19:50.
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