Styreprotokoll
Tilstede:

Styreleder: Live Kristiane Skarvang
Nestleder: Allan Gloinson
Styremedlem: Erlend des Bouvrie
Styremedlem: Attia Mirza Mehmood
Sekretær: Marianne Trettenes

Forfall:
Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg
Møtested:
Rom 105, Voksenopplæring Helsfyr, Svovelstikka 1.
Møtetid:
10.10.19, kl. 17:00 – 18:30

Formalia
101019-01

Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent.
101019-02

Protokoll fra styremøte 05.09.19

Protokoll er godkjent og lagt ut på nett.

Diskusjon
101019-03

Medlemsregister

Hvordan skal dette se ut? Skal vi bare loggføre leder og nestleder og fau-mail, eller skal vi ha med
flere medlemmer? Hva skal Oslo KFU ta ansvar for ved utsending og hva ligger hos
leder/nestleder i FAU? Forslag om at vi legger inn en informasjonsbit om medlemsregister i
kurset som holdes 05.11.19.
Holder på dagens organisering av registeret pr. nå. Styret tar med behovet for oppdatering med
UDE og at ansvaret for dette ligger hos skolelederne.

101019-04

Skolegruppene – status og ansvar

A - Gruppeleder holder i denne. Andre ressurser bidrar gjerne til skolegruppemøter, men har
utfordringer med å stille på utvalgsmøter.
B - Gruppeleder holder i denne, men ønsker å ha med flere med seg.
C og D - Styret setter stor pris på bidragene fra flere inn mot skolegruppenes aktiviteter og følger
opp planlegging og gjennomføring av de planlagte møtene i tiden fremover.
E - Gruppeleder holder i denne, men har med seg ekstra ressurs.
F - Gruppeleder holder i denne.
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Vi minner om at det er flere ressurser i Oslo KFU, og at det er lov å spørre direkte om hjelp
dersom en eller flere gruppeledere trenger det.
Det er viktig at innholdet på skolegruppemøtene er forankret i styret.

101019-05
Prosjekt nettside
Det er utarbeidet en skisse med forslag til behov. Postmottak sender ut forespørsel til noen
firmaer.

101019-06
Forum for FAU-ledere
Ønskelig med fysisk deltakelse på møteplassene, der folk snakker ansikt til ansikt. Digitale
møteforum kan være lite forpliktende og noen må administrere nettsidene. Det krever mye
’tilstedeværelse’ fra administrator på nettforumet.
Pr i dag kan Oslo KFU tilby et overordnet tilbud der FAU-ene kan skrive mailer til styret og
utvalget. Disse henvendelsene vil bli løftet inn på fysiske skolegruppemøter. Oslo KFU har ingen
myndighet til å bestemme om det skal opprettes digitale nettforum eller ikke, men Oslo KFU
kommer ikke til å brukes sine ressurser på å administrere dette.

101019-07
Kurs i FAU-arbeid, 5. november 2019
Foredragsholdere er avklart. Live har en dialog med dem om innholdet i presentasjonen.
Styreleder snakker med UDEs representanter om deres presentasjon. VOX har stilt kantina og
møterom 105 tilgjengelig for gruppearbeid, så fremt vi unngår friminuttet til VOX fra kl 19:0019:20. Vi har tenkt gruppearbeid etter dette, så det bør gå bra. Postmottak kontakter VOX og
bekrefter at vi vil benytte oss av dette tilbudet.
Forslag til gruppetemaer:
1) Kommunikasjon/Formidling av informasjon: Forslag om at vi legger inn en informasjonsbit om
medlemsregister i kurset som holdes 05.11.19. Om hvordan FAU kan organisere seg for å
kommunisere og spre informasjon internt. Dette kan være et fokus under gruppearbeidet.
2) Organisering og struktur av FAU: praktisk gjennomføring
3) FAUs samarbeidsorganer?
Følgende i Oslo KFU har meldt fra så langt om de kan delta eller ikke denne dagen:
Deltar
Severin
John
Sanja
Kjersti
Erlend
Live
Allan
Vickey

Kan ikke
Sven Erik
Erik
Selje
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Marianne

101019-08
Forberedelser til dialogmøte UDE, 28.10.19
Punktvis:
- agenda for skolegruppemøtene i november.
- deling av klasselister.
- nødvendig å følge opp punktene fra forrige møte med UDE.
- alternativt: bruk av ressurser til mat i skolen.
Det bør kanskje lages felles referater fra møtene? I dag skriver Oslo KFU egne referater fra
møtene. Styret vil be om frister på saker, slik at det blir enklere å følge opp disse.

101019-09
KFU-info for november
Behandles pr mail i etterkant av møtet.

Eventuelt
Åpne saker: Det ble informert om henvendelser som ennå ikke er avsluttet:
- Mail Veitvet FAU, 17.09.19
- Mail Bogstad FAU, 26.09.19
- Mail medlem Haugen FAU, 08.10.19
- Mail om skolehjem-samarbeid i utsatte byområder, 10.10.19
Dette behandles via mail i etterkant.
101019-10
Møteplan
Neste styremøte i Oslo KFU er torsdag 07.11.19, kl 17:00 – 18:30, VOX på Helsfyr, møterom 105
(det ‘vanlige’ innenfor kantina).
Marianne er fraværende på dette møtet, annen ansvarlig for referat.

