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:
19.08.20, kl. 19:00-20:15

Formalia
190820-01

Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent.
190820-02

Protokoll fra styremøte 26.06.20

Protokollen er godkjent og lagt ut på nett.
Diskusjon
190820-03

Gjennomgang og ansvarsfordeling for møteplan høst 2020

Utsettes til styremøtet i september.

190820-04

Oppdatering prosjekt hjemmeside

10.07.20 begynte CP implementeringen av de nye hjemmesidene våre. Det ble oversendt
informasjon for å kunne opprette brukere for innlogging til å overføre materialet vi vil ha med fra
gammel side. Det kom spørsmål om opplæring, men dette må vente til etter skoleferien.
CP skal komme med forslag til datoer for kursing, som mest sannsynlig blir i september. Oslo KFU
kan velge om det skal være fysisk oppmøte eller digital opplæring.

190820-05

Spørreundersøkelsen 2020 - status

Rapporten med alle svar er oversendt til styret. Det er lagd en oppsummering, over samme mal
som tidligere år. Sammendraget reflekterer en del av de saker som Oslo KFU har tatt opp i mange
år. I hovedsak dreier dette seg om skoleleders ansvar for skole-hjem samarbeid, som å:
- skape engasjement og interesse for FAU-arbeid.
- informere om skolens organer, råd og utvalg.
- gi opplæring i FAU-arbeid.
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- sørge for et reelt samarbeid mellom skolen og FAU.
Det vil legge dette frem på neste møte med UDE og spørre om på hvilken måte disse sakene
faller inn under deres strategiske plan for tiden fremover.
Det skal publiseres en oppsummering på hjemmesiden og en kort notis på FB.

190820-06
Aktuelle saker
17.07.20 – Intervju med Hjem og Skole. Nestleder bidro fra Oslo KFU om foreldresamarbeid;
hvorfor er det viktig at foreldre engasjerer seg?
06.08.20 – spørsmål om partnerskapsavtale fra Drammen kommune. Postmottak svarer ut, etter
styrets innspill.
13.08.20 - Henvendelse fra forelder i skolegruppe E angående mangelfull oppfølging i mobbesak.
Oslo KFU kan ikke gå inn på saker på individnivå, men viktig sak å løfte til systemnivå. Oslo KFU vil
ta saken med på generelt grunnlag hos UDE og OVK, slik vi har gjort flere ganger tidligere når vi
har fått innspill på elevsaker. Postmottak svarer ut på vegne av styret i henhold til kveldens
diskusjon.
14.08.20 – henvendelse fra UDE om klasselister. Kort oppsummert: foreldresamtykke hentes
gjennom skolemeldingsappen, klasselister vil bli delt ut av skolen. Ingen i styret i Oslo KFU kan
finne godkjenningen i appen, så styreleder vil sjekke med UDE om når dette kommer.
18.08.20 – Digitalt dialogmøte med OVK om skolestart. Kjersti, Erlend og Attia deltok. Også
Elevorganisasjonen, FuB og mobbeombudet deltok. Oslo KFU har oppsummert møtet og lagt ut
en kort notis om møtet på Facebook. Det er mulighet for oppfølgingsmøte 08.09.20, dersom det
er behov for det.
19.08.20 – henvendelse fra Ap-politiker vedrørende debatt om Osloskolen. Oslo KFU er politisk
uavhengig, så eventuelle politiske diskusjoner kan styrets medlemmer gjøre i privat regi.
Postmottak svarer ut.

190820-07
Høringssvar: VGS-inntak Oslo – status og fremdrift (Live)
Oslo KFU mottok mail 29.06.20 fra byrådsavdelingen om at høringsfristen er flyttet fra 01.09.20
til 01.10.20.
To fra styret lager forslag til høringssvar.

Eventuelt
Skal det utarbeides en partnerskapsavtale med Oslo kommune? Utsettes til førstkommende
styremøte.
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Møterom for styre- og utvalgsmøter: Oslo KFU kan ikke lenger leie rom på VOX Helsfyr, så det er
behov for å finne et nytt, fast møte sted. Ut fra dagens koronasituasjon, mener styret at det er
naturlig å avholde digitale styre- og utvalgsmøter fremover.
KFU-info: tanker rundt møteplan for medlemmene våre denne høsten med tanke på
koronasituasjonen? Skal vi fortsatt går ut med informasjon om kommende møter?
Skolegruppemøtet i oktober avlyses, siden skolene ikke låner ut lokaler i koronaens tid. Datoene
for årsmøtet del 2 og innføringskurset i FAU-arbeid består, dog med forbehold om avlysning
grunnet koronasituasjonen. Det vil bli en sak på utvalgsmøtet i september om vi kan lage et
digitalt møte a la ‘FAU-arbeid i koronaens tid’.

Møteplan
Neste styremøte i Oslo KFU er tirsdag 01.09.20 klokken 17.30 – 18:30. Møtet avholdes digitalt.

