REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Tirsdag 01.12.20
Tid: kl: 18.30
Sted: Grefsenkollen restaurant og Zoom
Til stede: Live Kristiane Skarvang (leder Oslo KFU), Kjersti Austdal (styremedlem Oslo KFU),
Vickey Bonafede (ressurs skolegruppe AB), John Sørland (ressurs skolegruppe AB) og Annette
Gauslå (ressurs skolegruppe E) og Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU).
Meldt forfall: Sven Erik Berget (ressursperson), Selje Lyngset (ressursperson), Attia Mirza
Mehmood (nestleder Oslo KFU), og Erlend des Bouvrie (styremedlem).

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 hadde dialogmøte med OVK 23.11.20. Følgende snakkepunkter ble tatt opp:
•

•
•
•

prosessen rundt nye skolegrupper - manglende og fraværende involvering av Oslo KFU, til tross
for gjentatte påminnelser om dette. Hvordan kan Oslo KFU nå favne om skolegruppene ut fra
den nye organiseringen?
manglende møtevirksomhet i skolen; foreldremøter, FAU, DS og SMU. Detter påvirker
foreldresamarbeidet negativt. Viktig at Oslo KFU kommer med konkrete eksempler på hva som
ikke fungerer (eks. klasselister).
uro i Osloskolen. Bekymrede FAU og foreldre kan rette seg direkte til UDE.
Byråden ønsket at Oslo KFU skal skrive et formelt e-brev til UDE om de to første punktene over.

Styret skal møte UDE 11.12.20. Følgende snakkepunkter ble spilt inn:
•

symboleffekten av manglende oppmøte av utdanningsdirektøren kan virke som et negativt
signal. Direktøren har nesten ikke deltatt i dialogmøtene det siste året. Kanskje
møtetidspunktene bør endres eller at Oslo KFU skal samarbeide med noen andre enn
direktøren? Det er viktig med respekt for tid og ikke minst det frivillige engasjementet til Oslo
KFU.
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•

•

•

Stille spørsmål om hvordan etaten ser for seg at Oslo KFU skal favne om skolegruppene ut fra
den nye organiseringen? Hvor kan vi møtes? Er det realistisk at foresatte fra eksempelvis
Majorstuen reiser ut til Prinsdal eller motsatt?
Har UDE noen klare føringer til rektorene om FAU på kommunalt nivå? Hvordan kan UDE bidra til
at KFU kommer frem i lyset? Bør rektorene si noe om det? Bør UDE ha noe om viktigheten av
dette på sine hjemmesider? Er foreldresamarbeidet kun prisgitt ildsjeler og erfaringsoverføring
fra en FAU-leder til neste? Hva blir egentlig skoleleder egentlig utfordret på når det kommer til
foreldresamabeidet? Oslo KFU har, etter avtale med UDE, laget materiell som skolelederne kan
bruke (fem gode råd og mal til foreldremøte). Hva mer trenger UDE og skolelederne for å nå ut til
foreldrene?
Øremerkede midler til skoletur.

Andre henvendelser:
Oslo KFU har sendt inn innspill til sommerskolens kommende program, etter forespørsel.

Innspill til styret: gå gjennom egne vedtekter og avklare hva formålet til Oslo KFU er, særlig
med tanke på de økende antall henvendelser vi får.

Sak 3: Skolegrupperunden – hva skjer, når, hvor og hvorfor?
Evaluering digitalt skolegruppemøte 24.11.20
• 35 deltakere, god spredning på rene barneskoler, ungdomsskoler og kombinerte barneog ungdomsskoler.
• ved eventuelle kommende digitale møter, er det viktig at teknisk ansvarlig ikke sitter som
møteleder. Denne ansvarfordelingen fungerte godt denne gangen.
• Fint at deltakerne presenterte seg med navn og skole i gruppechatten, istedenfor å bruke
av møtetiden til dette.
• Fint med innlegg fra FAUere i forkant av gruppediskusjoner. Ønsker dette mer fremover.
Nødvendig å avklare tidsbruk, både for innleggsholder og møteleder.
• Nødvendig med nok tid til gruppedrøftelsene, slik at alle i gruppen kan få tid til å prate og
få frem sine synspunkter. Også lurt å alliere seg med noen møtedeltakere som kan lede
et gruppearbeid. De kan med fordel få et ’ark’ til notater fra gruppediskusjonen. Her kan
det også stå at gruppeleder må sørge for at alle deltakerne kommer til orde. Notatarket
kan også inneholde spørsmål som ’Hva gjorde at du valgte å stille til FAU-verv?’.
• Info/orienteringer på skolegruppemøtene bør primært være svar på tidligere stilte
spørsmål. Annen informasjon kan følges opp i KFU-info eller på hjemmesiden/Facebook.

Ny organisering av skolegruppene i Oslo – hva gjør Oslo KFU?
• Se sak 2 i dette referatet. Oslo KFU tar med seg en del spørsmål og vender dem til UDE.
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Sak 4: Kommende møter, invitasjoner
• 11.12.20 - dialogmøte UDE
Innspill: Møteplan for Oslo KFU i 2021 er disponert, men den er tentativ. Det er nok mest
naturlig å planlegge med digitale møter kommende vår, kanskje også kommende høst.

Diskusjonsaker
Sak 5: Evaluering av innføringskurs i FAU-arbeid, 05.11.20
Ønskelig at alle sender inn sine innspill på gjennomføring av kurset: praktisk, innholdsmessig,
gruppearbeid mm. Hva bør vi ta med oss til senere kurs, og hva bør vi forbedre eller endre
på? Send innspillene til postmottak innen 10.12.20, så sammenfattes et dokument som kan
tas frem ved planlegging av neste FAU-kurs.

Sak 6: Ny hjemmeside - status
På forrige møte kom det ønske om innspill til organisering/layout på det som tidligere ble
kalt ‘Nyttige lenker’, men det kom ingen. Arbeidsgruppa for ny hjemmeside har derfor laget
et forslag til utforming. Dette ble diskutert på kveldens møte og forslaget ble bifalt.

Eventuelt
• Årsrapporten, siste side: tanker og satsninger for 2021. Ønskelig med innspill innen
10.12.20, sendes til postmottak.
• Forslag: skille mellom infosaker og diskusjonssaker på agenda. På infodelen er det kun
orienteringer, mens i diskusjonsbiten kan det spilles inn tanker.
• Innspill til referat fra forrige skolegruppemøte: sak som ble spilt inn om gruppeledere.
Svare ut denne.

Neste utvalgsmøte i Oslo KFU er tirsdag 05.01.21. Det inviteres til Kick Off på Grefsenkollen
Restaurant, men det kan bli endringer rundt dette dersom smittevernreglene endres. Sett av
datoen, informasjon kommer.
Det er etablert en underholdningskomite for eventet.
Møtet ble hevet 20:40.
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