Styreprotokoll
Tilstede:

Styreleder: Live Kristiane Skarvang
Nestleder: Allan Gloinson
Styremedlem: Attia Mirza Mehmood
Sekretær: Marianne Trettenes
Forfall:
Styremedlem: Erlend des Bouvrie
Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg
Møtested:
Rom 105, Voksenopplæring Helsfyr, Svovelstikka 1.
Møtetid:
05.12.19, kl. 17:00 – 18:30

Formalia
051219-01

Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent.
051219-02

Protokoll fra styremøte 07.11.19

Protokoll er godkjent og lagt ut på nett.

Vedtak
051219-03
Gjennomgang av tilbud ny nettside
Oslo KFU henvendte seg til tre ulike firmaer. To av dem svarte på henvendelsen, både skriftlig og
fulgte opp pr telefon. Den siste aktøren har ikke svart på henvendelsen, ei heller da vi etterlyste
kontakt. Det ble diskutert fordeler og ulemper ved innkomne tilbud.
Vedtak: Styret valgte å gå for tilbudet fra CP. Styreleder kontakter firmaet og ber om en enkel
fremdriftsplan. Leder gir også tilbakemelding til det firmaet som ikke ble valgt.

Diskusjon
051219-04
Forberedelser til dialogmøte UDE, 06.12.19
Saker som er på agendaen og oversendt UDE:
a) Evaluering av skolegruppemøtene.
b) Hjem-skolesamarbeid dette skoleåret og videre.
c) Møteplan vår 2020.
d) Varme og trygge barneskoler – hvilke tiltak har UDE iverksatt i Osloskolen på bakgrunn av
rapportering av skolevold i 2018?
e) Kommunikasjonsverktøyene i Osloskolen.
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051219-05
Forberedelser til dialogmøte OVK, 09.12.19
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) Helsesykepleier. Hva er forholdet antall helsesykepleiere per skole? Utviklingen her?
d) Møteplan vår 2020.
e) Hva er byrådens satsninger for kommende periode? Er OVK er samstemte med UDE om
veien videre?
f) Hjem-skolesamarbeid dette skoleåret og videre.

051219-06
Ubesvarte henvendelser
Fire henvendelser er ikke svart ut enda fra Oslo KFU. Noen av dem er delvis diskutert internt i
styret:
1) 22.11.19
2) 25.11.19
3) 26.11.19
4) 05.12.19
Postmottak utformer svar på bakgrunn av diskusjoner i styret. Allan svarer ut én sak i løpet av
helgen. Minner om at det er viktig at saker prøver å løses lokalt.

Eventuelt
• Møtegodtgjørelse for styremedlemmene - sekretær lager bilag for de enkelte og sender inn
til Intunor med beskjed om utbetaling innen medio desember.
• Lage innspill til prosjektet for pedagogisk pålegg for lærer - Styret er enstemmige om at dette
bør vi gi respons på til OVK. Styreleder lager førsteutkast.

051219-07
Møteplan
Neste styremøte i Oslo KFU er torsdag 16.01.20, kl 17:00 – 18:30, enten på klubbhuset til Teisen
IF eller Bryn skole. Avklaring kommer via Spond i januar 2020.

