Styreprotokoll
Tilstede:

Styreleder: Live Kristiane Skarvang
Nestleder: Attia Mirza Mehmood
Styremedlem: Kjersti Austdal
Sekretær: Marianne Trettenes
Forfall:
Styremedlem: Erlend des Bouvrie
Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg
Møtested:
Zoom
Møtetid:
06.10.20, kl. 17:30-18:30

Formalia
061020-01

Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent.
061020-02

Protokoll fra styremøte 01.09.20

Protokollen er godkjent og lagt ut på nett.

Diskusjon
061020-03

Snakkepunkter dialogmøte UDE 16.10.20 (Live)

Møtet er fra kl 08:30 – 10:00. Vi melder inn at vi ønsker et digitalt møte.
•
•
•

•
•
•

FAU-møter og tilgang til Teams: Kan FAU-leder/nestleder få tilgang på én FAU-adresse i
Teams for selv å organisere møter med foreldrene?
Hvordan er UDE organisert nå?
Hvor mange har lastet ned Skolemelding? Hvis dette tallet er lite, hvordan kan man forvente
at foreldrene skal få informasjon som sendes via dette mediet? Eksempelvis signering til
klasselistene.
Læringsmiljøteamet – har UDE en plan for hvordan det kan skapes nytt fagmiljø og
kompetanse?
Implementering, drift og forvaltning av digital teknologi, fra den digitale ressursgruppen ved
Ammerud FAU (23.06.20). Møte med IKT i etaten?
Foreldremøter – bør det ikke være en felles standard for alle skolene om gjennomføring av
foreldremøter? Digitale løsninger bør være et minimumskrav.

061020-04
•

Kommende møter – endelig avklaring (Live)

Skolegruppemøter, digitale møter:
Saken diskuteres på utvalgsmøtet, for da vil alle skolegruppene være representert.
Oslo KFU
Oslo
Kommunale
Foreldreutvalg

Fakturaadresse:
Eikelundveien 9B
0588 OSLO

postmottak@oslokfu.no
www.oslokfu.no

Org.nr.: 997620585
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Et alternativ er å kjøer et stormøte for alle skolegruppene. Styret håper å få en avklaring hos
UDE på fredag om hvordan den nye organiseringen av skolegruppene blir.
•

Ekstraordinært årsmøte 22.10.20:
Saksliste er utarbeidet og vedtatt, men ekstraordinært møte ble satt opp fordi det var
ønskelig med et fysisk møte. Vanskelig å holde fysiske møter nå grunnet koronasituasjonen,
så møtet vil ikke bli avholdt nå. Møtet vil bli gjennomført når det er forsvarlig å møtes fysisk.
Sekretær renskriver dokumenter, sender mail til FAU-lederne/postmottakene til FAU og legge
ut informasjon på hjemmesiden.

•

Innføring i FAU-arbeid 05.11.20:
Et av styremedlemmene 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 18-20.

061020-05

Aktuelle/ubesvarte saker og henvendelser (Live)

Antall nye henvendelser siden forrige møte: 34.
Besvarte henvendelser:
02.09.20 - henvendelse fra FAU om avvikling av foreldremøter denne høsten? Kostnader til
digitale oppkoblingspunkt? Svart ut 03.09.20.
03.09.20 – henvendelse fra TV-aksjonen. Ønsker tilgang på våre medlemslister eller delta på
skolegruppemøter for å få materiell ut til foreldregruppen. Svart ut 04.09.20. Ny mail fra
vedkommende 07.09.20.
09.09.20 – invitasjon fra UDE til møte om koronasituasjonen i Osloskolen. Attia og Erlend deltok.
09.09.20 – henvendelse fra FAU om status på sak om tilrettelegging for kommunikasjon for
tillitsvalgte. Svart ut 20.09.20.
11.09.20 – oppfølging fra FAU om å være med på møte med IKT hos UDE ang læringsbrett i
grunnskolen. Svart ut samme dag.
16.09.20 – henvendelse fra FAU om fravær av helsesykepleier. Svart ut samme dag og formidlet
til styreleder.
24.09.20 - telefon fra FAU om endring av skoleklasser. Svart ut samme dag.
24.09.20 – henvendelse fra FAU om råd og tips til rekruttering til FAU og gjennomføring av valg til
FAU, når skolen hverken gjennomfører fysiske eller digitale foreldremøter.
01.10.20 – deltakere til forskningsprosjekt hos NTNU om koronasituasjonen i grunnskolen. Svart
ut 05.10.20.
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Ubesvarte henvendelser:
10.09.20 – henvendelse fra forelder om å bidra i Oslo KFU.
17.09.20 – henvendelse fra FAU med habilitetsspørsmål. Forslag til svar sendes ut av Marianne.
25.09.20 – høringer vedrørende ungdomsskoletilhørighet og opprettelse av inntaksområde for ny
skole. Frist 30.10.20. Alle gruppelederne er informert og Oslo KFU har ingen innspill.
28.09.20 – høring for strategi om digital praksis og læringsteknologi i barnehager og skoler. Frist
14.10.20.
30.09.20 – henvendelse fra FAU-leder om interesse for verv. Live svarer ut dette.
02.10.20 – høring om tilpasning av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen til lærernorm.
Kjersti og Erlend holder i denne. Frist 30.10.20.

061020-06
UTSATT

Saker til tildelingsbrevet - OVK (Live)

061020-07
UTSATT

Partnerskapsavtale med Oslo kommune? (Live)

Eventuelt
Ingen saker.

Møteplan
Neste styremøte i Oslo KFU er tirsdag 03.11.20 klokken 17.30 – 18:30. Møtet avholdes digitalt.

