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:
Klubbuhus Teisen IF, bak Bryn skole
Møtetid:
25.06.19, kl. 17:30 – 19:00

Formalia
250619-01

Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent. Det bemerkes at dette styremøtet ble lagt nær opp til ferien,
da det har vært stor møtevirksomhet for styret generelt i både mai og juni måned.
250619-02

Protokoll fra styremøte 02.05.19

Protokoll er godkjent og lagt ut på nett.

Informasjon
250619-03
Åpne saker
-

-

-

Klasselister pr mail eller papirformat, henvendelse fra et FAU 02.05.19. Fått generelt svar,
men saken er fortsatt åpen. Styret jobber videre med UDE, da vi opplever at det er kaos
rundt på mange skoler.
Mail fra utvalgsmedlem etter utsendt referat fra utvalgsmøtet i mai. Tar opp
o Skolegruppe C og D som gruppeleder AB midlertidig holder i.
o Felles opplæring om nettvett/plan for dette på skolenes hjemmesider samt samarbeid
med SMU om temaet.
o Elevenes mailadresser i skolenes systemer bygges opp av elevens navn kombinert
med fødselsdato. Muliggjør identifisering.
Mail av 18.06.19 fra FAU-leder om lærere som slutter på skolen grunnet dårlig forhold
mellom dem og skoleledelse. Vi har svart generelt, men saken er fortsatt ubesvart. Ansvarlig
utformer forslag til svar.

250619-04
Etter møtet med byråden, 24.06.19
Et kort, men effektivt møte. Snakkepunkter var:

Oslo KFU
v/ Live Skarvang

Fakturaadresse:
Grefsenkollveien 12 B
0490 OSLO

postmottak@oslokfu.no
www.oslokfu.no

Org.nr.: 997620585
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•

•
•
•

Status Mer åpne skoler: Evaluering i 2020 av dette prosjektet. OVK skal ta med innspillene
Oslo KFU har gitt vedrørende denne saken i evalueringen. Særlig med tanke på potensiell
egenandel kan forhindre foreldreengasjement, frivillighet i nærmiljøet og ’på tvers-tanken’.
Hjelper ikke med online booking hvis foreldrene må selv stå ansvarlig for egenandeler. Hva
med å trekke inn andre byrådsavdelinger? Helse har noen erfaringer som bør tas med i
vurderingen, slik at OVK ikke trenger å gå i samme ’feller’ som andre allerede har gjort.
Fellesbesøk til Bjøråsen skole, OVK skal komme med forslag til dato. Viktig å få med den
’gamle’ rektoren på dette.
Erfaringer etter ny AKS-forskrift. Vi er positive til at foreldrebetaling er fjernet, men opptatt
av at tilbud opprettholdes og er tilgjengelig for alle barna i byen.
Samtale om fellesbrev om innspill til lærerutdanning. OVK vil gjerne sende dette til diverse
instanser. Forslag om at skolebyråd, utdanningsdirektør og leder i Oslo KFU står som felles
avsendere. OVK ønsker at Oslo KFU sender et tilsvarende innspill om skolelederutdanningen
til både OVK og UDE. Her bør vi ta med punktene våre fra folderen vi har laget om
skolelederens rolle. Ansvarlig utformer et forslag før ferien som styret kan omforenes om.

250619-05
Før møte med UDE, 28.06.19
Den nye utdanningsdirektøren, Marte Gerhardsen, blir også med på møte. UDE skal informere
om ny læreplan for 8. 10. trinn. Vi har spilt inn følgende snakkepunkter:
• DS-orientering
• Klasselister
• Nettvett, nettbrett etc.
• Mailadresser med elevenes navn og fødselsdato.
• Lik tilgang på AV-utstyr.
• Møtedatoer høst 2019, første møte er ønskelig rundt skolestart.
• Oslo KFU og spesialskolene - hva er tanken rundt dette?

Diskusjon
250619-06
Møteplan høsten 2019, fordeling av arbeidsoppgaver
• Styreleder utformer agenda til styremøter.
• Nestleder utformer agenda til utvalgsmøter, sender disse til postmottak senest én uke før
møtedatoene.
• Styret rullerer på å utarbeide snakkepunkter til dialogmøtene med byråden og UDE. Live
utformer en plan etter at møtedatoer er avklart.
• Styreleder og styremedlem attesterer bilag og godkjenner det som er nødvendig gjennom
Power Office.
• Styreleder og styremedlem er hovedansvarlig for Innføringskurs i FAU-arbeid, 05.11.19.
Invitere Bente Borrebæk som foredragsholder fra UDE.
• Nestleder tar hovedansvar for Foreldrekonferansen 2020.
250619-07
Felles ordensreglement for Osloskolen
Det er ønskelig at Oslo KFU spiller skriftlige synspunkter på forslaget for nytt ordensreglement
som er utarbeidet av blant annet Elevorganisasjonen, Forandringsfabrikken. Det lages utkast til
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svar og sender dette til styret i kveld eller i morgen. Styret svarer innen onsdag 03.07.19 og
postmottak svarer ut.

250619-08
Spørreundersøkelsen 2019
Ingen har fått sett på denne, da den ble lukket i dag. Svarprosenten er betydelig lavere i år, til
tross for at vi har kjørt samme pr-plan som i fjor. Ønskelig å sette ned en liten arbeidsgruppe som
ser på svarene. Hva med å invitere en områdedirektør og en rektor, slik at de blir inkludert i de
utfordringene vi har? Hva med de nye i utvalget? Styret tar med noen av punktene med inn i
møtet med UDE førstkommende fredag. Saken tas opp på utvalgsmøtet i september.
Arbeidsgruppen vil treffes medio oktober.

Eventuelt
250619-09
Møteplan
Neste styremøte i Oslo KFU er torsdag 22.08.19, kl 17:30 – 19:00, klubbhuset til Teisen IF (ved
fotballbanen bak Bryn skole).
Skolegrupper - hvem holder i hva og hvordan? Drodling rundt dette på møtet, tanker om høstens
første skolegruppemøte. Et styremedlem ønsker å være med i planleggingsdiskusjonene, men
har fortsatt behov for å bruke tid og energi på andre områder.

