Styreprotokoll
Tilstede:

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

Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:

Sekretær: Marianne Trettenes
Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg
Rom 105, Voksenopplæring Helsfyr, Svovelstikka 1.
07.11.19, kl. 17:00 – 18:30

Formalia
071119-01

Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent.
071119-02

Protokoll fra styremøte 10.10.19

Protokoll er godkjent og lagt ut på nett.

Vedtak
071119-03

Søknad om driftsmidler og budsjett 2020

Forslag til vedtak: Søknad om driftsmidler og budsjett for 2020 er enstemmig vedtatt. Styreleder
sender inn søknaden til UDE.

071119-04

Møteplan 2020

Forslag til vedtak: Styret vedtok møteplanen for våren 2020.

Diskusjon
071119-05
Tidsfrister - internt og eksternt
Enighet om at det fra sak til sak skal avtales frister for tilbakemelding eller tiltak med UDE og
OVK. Dette på bakgrunn av behov for planlegging av virksomheten da verv i Oslo KFU er frivillig.
Styreleder er kontaktpunkt for UDE og fristene bør være på 10-14 dager. UDE skal informeres om
at Oslo KFU gjerne ønsker å bli invitert/hørt i saker som er av viktighet for oss.
Styret og utvalget skal også internt overholde egne frister, og så langt det er mulig gi tilstrekkelig
tid til gode besvarelser.
Oslo KFU
v/ Live Skarvang

Fakturaadresse:
Grefsenkollveien 12 B
0490 OSLO

postmottak@oslokfu.no
www.oslokfu.no

Org.nr.: 997620585
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071119-06
Evaluering ’Kurs i FAU-arbeid’ 05.11.19
Tatt til orientering. 1. stk. sekretær utførte sitt arbeid i planlegging og utføring av grunnkurset på
en fortreffelig måte. Tidspunktet for kurset traff godt, og oppmøte var meget godt.
Gruppearbeidet fungerte bra, men det kan være hensiktsmessig å dele gruppene inn i mindre
grupper for å sikre at deltagelse fra samtlige.

071119-07
Forberedelser til dialogmøte UDE, 06.12.19
Saken utsettes. Saker som skal på agendaen er:
a) Varme og trygge barneskoler – hvilke tiltak har UDE iverksatt i Osloskolen på bakgrunn av
rapportering av skolevold i 2018.
b) Plan for 2020.
c) Evaluering av skolegruppemøtene.

071119-08
Forberedelser til dialogmøte OVK, 09.12.19
Frist for å innlevere forslag til saker er tirsdag 12.11. Saker som skal på agendaen er:
a) Skolemat – mat i Osloskolen. Blir foreldrestemmen (FAUene) samt elevenes rett til
medvirkning ivaretatt her?
b) Miljøterapeuter. Hva kan vi forvente – hva skjer på dette området?
c) Helsesøster. Hva er forholdet antall helsesøster per skole? Utviklingen her?

071119-09
Gjennomgang av tilbud ny nettside
Saken utsettes. Utvalget inviteres til innspill.
Eventuelt
a) FAU-prisen. Juryen er fastsatt.
b) Oslo KFU-styremedlemmenes uavhengighet fra særinteresser. Kravet til uavhengighet har
sammenheng med spørsmål om inhabilitet, spesielt i forholdet mellom å være folkevalgt og
styremedlem. Det er styret som har myndighet til å behandle slike forhold. Styret viser til sine
vedtekter og har diskutert saken.

071119-10
Møteplan
Neste styremøte i Oslo KFU er torsdag 05.12.19, kl 17:00 – 18:30, VOX på Helsfyr, møterom 105
(det ‘vanlige’ innenfor kantina).

