Styreprotokoll
Tilstede:

Styreleder: Vickey Bonafede
Fungerende leder: Live Kristiane Skarvang
Nestleder: Allan Gloinson
Styremedlem: Erlend des Bouvrie
Andre: Attia Mirza Mehmood
Sekretær: Marianne Trettenes

Forfall:
Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale Foreldreutvalg
Møtested:
Voksenopplæring (Helsfyr), møterom bak kantina
Møtetid:
26.03.19, kl.17.00-19:00

Formalia
260319-01

Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent.
260319-02

Protokoll fra styremøte 07.03.19

Protokoll er godkjent og lagt ut på nett.

Informasjon
260319-03
Gjennomgang av økonomi
Det ble gjort rede for status vedrørende midler via UDE og økonomi for kommende driftsår.
Styret tok dette til etterretning.

260319-04

Årsmøtet 2019

Det er behov for følgende personer til årsmøtet:
- en til registrering ved ankomst og utdeling av stemmerett.
- en møtedirigent.
- en møtereferent.
- to til tellekorps.
- to til underskrive protokollen.
Eventuelle protokolltilførsler må komme skriftlig. Disse må også stemmes over.
Møtedirigent redegjør for valget. Valg, der det er mer enn en kandidat til vervet, vil foregå
skriftlig. Valg, der det kun er en kandidat, kan foregå ved akklamasjon.
Det er ikke kommet inn noen saker til eventuelt innen fristen.

Oslo KFU
Oslo
Kommunale
Foreldreutvalg

Fakturaadresse:
Duggveien 2
0664 OSLO

postmottak@oslokfu.no
www.oslokfu.no

Org.nr.: 997620585
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260319-05
•
•
•
•
•

Ubesvarte henvendelser/invitasjoner

Gi tilbakemelding til Bjørnsletta FAU om status på saken. Styret følger opp saken med UDE og
byrådet. Pr nå ligger ansvaret hos leietaker. Postmottak orienterer via mail.
Postmottak følger opp mail fra forelder om kontakt med en annen forelder fra sist
skolemøte.
Nordpolen FAU får svar fra fungerende styreleder om eventuell taletid på neste
skolegruppemøte.
Invitasjon til Utdanningsforbudets årsmøte i mai. Et styremedlem kan stille fra Oslo KFU.
Oppfølging av distribusjon av klasselister og e-postadresser. Styret vil følge opp saken videre.
De FAU som har spilt inn ønsker for deling av e-postadresser også, bør få vite at de kan ta
saken opp med områdedirektør dersom rektor ikke bidrar til dialog. Postmottak informerer.

260319-06

Evaluering Foreldrekonferansen 2019

Denne saken utsettes til utvalgsmøtet kommende uke.

Diskusjon
260319-07

Etter dialogmøte UDE, 04.02.19

Oppfølgingssaker fra møtet;
o DS-opplæring
o Oslo KFU og spesialskolene
o Bruk av skolens lokaler etter skoletid, ansvar

260319-08

Etter dialogmøte byråd, 28.02.19

Oppfølgingssaker fra møtet;
o Felles brev/henvendelse angående lærerutdannelse og eventuell skolelederutdannelse.
Ansvarlig har utarbeidet innspillspunkter. Styret har frem til torsdag 28.03.19 til å
kommentere disse.
260319-09

Forberedelse dialogmøte UDE, 08.04.19

Utkastet til agenda ble diskutert og justert av styret. DS-opplæring ble diskutert. Det ble
poengtert hva som må adresseres i møtet vedrørende denne.

260319-10

Forberedelse dialogmøte byråd, 06.05.19

Agenda er ikke utarbeidet enda. Det vil bli sendt ut forslag til styret via mail.
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Eventuelt
260319-11
Møteplan
Neste styremøte i Oslo KFU blir 02.05.19, kl 17:00, VOX (Helsfyr).

