Styreprotokoll
Tilstede:

Styreleder: Live Kristiane Skarvang
Nestleder: Attia Mirza mehmood
Styremedlem: Erlend des Bouvrie
Styremedlem: Kjersti Austdal
Avgått nestleder: Allan Gloinson
Sekretær: Marianne Trettenes

Forfall:
Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg
Møtested:
Zoom
Møtetid:
07.05.20, kl.17.30-18.30

Formalia
070520-01

Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent.
070520-02

Protokoll fra styremøte 05.03.20

Protokollen er godkjent og lagt ut på nett.
Diskusjon
070520-03

Møteplan høst 2020

Styreleder la frem forslag til tidspunkt. Det ble spilt inn behov for å endre møtedag, fra torsdag til
tirsdag. Fortsatt den første tirsdagen i hver måned. Styret vedtok planen med noen justeringer
og endring av møtedag, så fremt utvalget også går for dette.
August
Onsdag 19.08.20: Styremøte
September
Tirsdag 01.09.20: Styremøte og utvalgsmøte
Mandag 07.09.20: Dialogmøte OVK kl 15-16
Oktober
Tirsdag 6.10.20: Styremøte og utvalgsmøte
Uke 41: Skolegruppemøter
Torsdag 22.10.20: Ekstraordinært årsmøte
November
Tirsdag 03.11.20: Styremøte og utvalgsmøte
Torsdag 05.11.20: Innføringskurs i FAU-arbeid
Oslo KFU
Oslo
Kommunale
Foreldreutvalg

Fakturaadresse:
Duggveien 2
0664 OSLO

postmottak@oslokfu.no
www.oslokfu.no

Org.nr.: 997620585
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Mandag 23.11.20: Dialogmøte OVK kl. 15-16
Uke 47 eller 48: Skolegruppemøter m/områdedirektør?
Desember
Tirs 01.12.20: Styremøte og utvalgsmøte
070520-04

Oppdatering ‘Prosjekt hjemmeside’

Arbeidsgruppen redegjorde for tanker bak skissen. Styret kom med kommentarer og stiller seg
bak skissen. Arbeidsgruppen tar kontakt med CP etter utvalgsmøtet, og fremmer
ønske om endringer på layout.

070520-05

Innspill KFU-info juni

Forslag ble sendt ut med styremøteinnkallingen. Styret gikk for skissen, med noen justeringer.
Det utarbeides et utkast. Utsending er tenkt 28.05.20.

070520-06
Spørreundersøkelsen 2020
Styret ønsker at SU skal gjennomføres i år også, med tanke på innspill og statistikk. Ønsker
spesifikt i år et spørsmål på slutten som omhandler ‘koronaerfaringer’. Nestleder lager et forslag
til spørsmål og sender til postmottak.

070520-07
Status - høringssvar Ny opplæringslov
KFUene som Oslo KFU samarbeider med, har laget et forslag til utkast for høringssvar. Oslo KFU
vil tilpasse dette Oslo og dele med FAUene. Styreleder lager forslag på dette og det vil også
komme punkter om nærmiljøene innen 11.05.20.
I tillegg vil innspillene FAU kommer med innen 15.05.20, vil bli flettet inn i høringssvaret fra Oslo
KFU. Ønskelig at det skal komme frem med noe historikk om Oslo KFU samt hva Oslo KFU driver
med av kurs, konferanse og skolegruppemøter, samt antall henvendelser Oslo KFU får i vårt eget
høringssvar. Dette viser kontinuitet i foreldresamarbeidet i byen. Ansvarlig vil lage et grovt
førsteutkast innen 20.05.20.

070520-08
Status - høringssvar VGS-inntak Osloskolen
Vi setter dette litt på vent nå, siden fristen er 01.09.20.

070520-09
Intervjurunde med kommunikasjonsavdelingen, UDE
Oslo KFU vil stille med ett av styremedlemmene, men det er ønskelig å invitere inn FAU-ledere
som er engasjert i denne saken. Leder ved Rødtvet er aktuell og andre kandidater vil bli
forespurt. Utvalget vil også få mulighet til å komme med innspill på møtet i etterkant. Det vil bli
utarbeidet en invitasjon.
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Eventuelt
Bør Oslo KFU utarbeide et forslag til partnerskapsavtale med Oslo Kommune, enten UDE eller
OVK? Kan være utfordrende å avkreve forventninger, særlig fra etat til oss, da vi er frivillige. En
avtale kan bidra til å skape en bedre struktur på dialogmøtene, for det er viktig å være en part for
diskusjon og innspill. Det ble informert om tidligere historikk med krav til skolegruppemøter, noe
som gjør at vi må være forsiktige i en eventuell avtale. Kanskje en partnerskapsavtale med OVK
og en samarbeidsavtale med UDE?
Henvendelse om 17. mai – hvordan løser FAUene dette? Lage en Facebookpost hvor alle FAU kan
dele sine tenkte tanker, slik at ikke alle trenger å finne opp kruttet på nytt. Det utarbeides forslag
til post.
Henvendelse fra FUG om eventuell ny kommunikasjonsplattform i Oslo.
Møteplan
Neste styremøte i Oslo KFU er tirsdag 26.05.20 kl 18:00 – 19:00 i Zoom.

