REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Tirsdag 03.11.20
Tid: kl: 18.30
Sted: Zoom
Tilstede: Live Kristiane Skarvang (leder Oslo KFU), Attia Mirza Mehmood (nestleder Oslo KFU),
Erlend des Bouvrie (styremedlem), Kjersti Austdal (styremedlem Oslo KFU), Vickey Bonafede
(ressurs skolegruppe AB), John Sørland (ressurs skolegruppe AB), Allan Gloinson
(ressursperson) og Annette Gauslå (ressurs skolegruppe E) og Marianne Trettenes (sekretær
Oslo KFU).
Meldt forfall: 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 2: Kort info og oppdateringer fra styret
Styret skal ha dialogmøte med UDE 13.11.20. Følgende snakkepunkter er tenkt tatt opp:
o
o
o
o

prosessen rundt nye skolegrupper.
økt fravær grunnet korona. Hvordan kan dette følges opp? Er skolene forberedt på nye
‘lockdowns’.
status og statistikk rund foreldremøter, DS-møter etc. Har alle dette nå? Følges dette opp? I så
fall av hvem?
fokusere på skoleleders ansvar rundt foreldresamarbeid - mange FAU har ikke kommet i gang
enda. Rektor har ansvar for dette.

Styret skal møte OVK 23.11.20. Følgende snakkepunkter er tenkt tatt opp:
o
o

utkast til partnerskapsavtale med Oslo kommune. Denne er sendt til utvalget for innspill. Frist
10.11.20.
omorganisering av skolegrupper.
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Innspill til UDE: hvordan legger UDE til rette for utfordringer i foreldresamarbeidet nå i
koronatiden; foreldre og lærere er ‘koronatrøtte’? Skolene har ulik økonomi, så noen kan
investere i eksempelvis miljøterapeuter, andre ikke.
Innspill til UDE og OVK: Det ble reist en del spørsmål på skolegruppemøtet i oktober; hva er
svart ut, hva må følges opp - er det behov for avklaringer rundt disse med UDE? Hvordan skal
Oslo KFU klare å følge opp foreldresamarbeidet, når møtearenaene for FAU, valg av FAU, DS
og SMU ikke er tilrettelagt for foreldrene. Hvordan tenker UDE og OVK at Oslo KFU skal
kommunisere med de foresatte slik situasjonen er nå? Hvis tanken er at Oslo KFU skal legge
til rette for foreldresamarbeid, hvordan ser UDE/OVK at dette skal løses?
Innspill til OVK: Det er voksende interesse for foreldreinvolvering i skolemiljøene og
innbyggermobilisering i nærmiljøene fra OVK. Oslo KFU kan påpeke at UDE har et veiledende
ansvar overfor skolelederne med tanke på foreldresamarbeid. Skolelederne har ansvaret, men
de trenger hjelp og oppfølging fra UDE for å få strukturen og systemene rundt
foreldresamarbeidet kommer på plass ved den enkelte skole. Dersom skoleleder ikke kan
instrueres, så er spørsmålet hvordan byråden vil formulere tildelingsbrevene for å sikre at UDE
følger opp.
Spørsmål rundt referater fra dialogmøtene: kan ikke disse være offentlige? Oslo KFU lager selv
interne referater for å holde oversikt med saker som tas opp og fremdriften rundt disse.
Dersom disse skal være offentlige, så må samtlige parter godkjenne innholdet. Styret vil se på
formalisering av referater for å sørge for nødvendig fremdrift og forpliktelse i samarbeidet
med UDE og OVK.
Styret har bedt om innspill til tildelingsbrevet til UDE. Dersom utvalget har noen forslag på
dette, så kan de sendes på mail til postmottak. Viktig at styret evaluerer innspillene fra forrige
tildelingsbrev.

Sak 3: Skolegrupperunden – hva skjer, når, hvor og hvorfor?
Evaluering digitalt skolegruppemøte 15.10.20
• I overkant av 30 deltakere. Utdanningsdirektøren og direktør for grunnskole deltok fra
UDE. Mange tilbakemeldinger om bra innhold på møtet samt at det var bra Oslo KFU
arrangerte skolegruppemøte.
• Mange spørsmål ble reist. Noen ble svart ut i møtet, andre ble besvart i etterkant gjennom
referatet.
• Spørsmål: Brukes Oslo KFU som dekke for at UDE og OVK kan si at de satser på/jobber
aktivt med foreldresamarbeid, når de stiller med både direktør og underdirektør? Er det
sammenheng mellom det som uttrykkes og det som etaten forplikter seg til?
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Skolegruppemøte i november
• Styret ønsker at det skal gjennomføres et digitalt skolegruppemøte i uke 48.
• Det er forslag om felles møte med noen temaer. Det er mulig å gå i ‘grupper’ enkeltvis
(eksempel AB, CD og EF eller småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn), dersom det er
ønskelig.
• Forslag til tema: skoleturer (innspill fra et FAU), innlegg fra en helsesykepleier på status i
koronasituasjonen (hvilke utfordringer elevene tar/har tatt opp under koronatiden)
og/eller smittevern. Samt følge opp punktene fra forrige skolegruppemøte.
• Live, Attia, Kjersti, Vickey og Annette kan bidra inn til og gjennomføringen av det digitale
møtet.
Ny organisering av skolegruppene i Oslo – hva gjør Oslo KFU?
• Det er fortsatt seks skolegrupper, men hver gruppe inneholder skoler fra øst og vest i
byen, samt sentrumsskoler.
• Oslo KFU skal få en ny kontaktperson, men denne er ikke avklart. Inntil videre er avtalen
at Oslo KFU forholder seg til Direktøren selv og en av hennes rådgivere.
• Utvalget diskuterte foredler og ulemper rundt den nye organiseringen.
Utdanningsdirektørene har orientert Oslo KFU om tanken bak den nye inndelingen;
hovedsakelig skal erfaringer og samarbeid skje på tvers i byen. Det er ønskelig å tenke
helhetlig skole; at forskjellene mellom skillet mellom øst og vest skal bli mindre.
• Spørsmål: Hva tenker UDE foreldrene skal få ut av den nye organiseringen? Mener UDE at
denne organiseringen skaper foreldreinvolvering?

Sak 4: Kommende møter, invitasjoner
• 12.11.20 – Møte med UDE i prosjektet ‘Neste generasjon skoleplattform’.
• 13.11.20 – Dialogmøte med UDE
• 23.11.20 – Dialogmøte med OVK
• Skolegruppemøte i uke 48. Eksakt dato kommer.

Diskusjonsaker
Sak 5: Innføringskurs i FAU-arbeid
Live orienterte om status i arbeidsprosessen. Kjersti holder i presentasjonen, Live og Attia
bidrar til gjennomføringen av kurset. Temaer for gruppearbeidet blir trekantsamarbeid (FAUDS-SMU), foreldreinvolvering under koronatiden (erfaringsutveklingsforum) og FAUs
samarbeid med skoleledelsen under koronatiden.
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Fra Oslo KFU stiller Live, Attia, Erlend og Kjersti. Annette og Allan har meldt seg på. Allan kan
ta referat fra gruppearbeid.
Innspill til kurskvelden: Dersom skoler sliter med å danne FAU, så kan de velge å velge noen
engasjerte foreldre inn i SMU og det arbeidet som skal gjøres der.

Sak 6: Ny hjemmeside - status
UTSATT
Marianne ønsket innspill til organisering/layout på det som tidligere ble kalt ‘Nyttige lenker’.
Kjersti har kommet med følgende forslag, men det er ønskelig med tips/tanker på
organiseringen av dette.

Eventuelt
Ingen saker.

Neste utvalgsmøte vil bli et fysisk møte, gitt det er gjennomførbart ut fra gjeldende regler om
smittevern. Det vil i så fall bli gjennomført på Grefsenkollen Restaurant. Informasjon om møtet
og dato kommer.
Møtet ble hevet 20:10.
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