REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Torsdag 02.02.21
Tid: kl: 18.30
Sted: Zoom.
Tilstede: Live Kristiane Skarvang (leder Oslo KFU), Attia Mirza Mehmood (nestleder Oslo
KFU), Erlend de Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Kjersti Austdal (styremedlem Oslo KFU),
Vickey Bonafede (leder skolegruppe AB), John Sørland (ressurs), Allan Gloinson (ressurs),
Annette Gauslå (ressur) og Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU).

Oppdateringssaker
Valg av referent: Marianne Trettenes
Sak 1: Gjennomgang av dagsorden og innkalling
Dette ble godkjent.

Faste punkter
Sak 2: Kort info/oppdateringer fra styret
Orientering fra dialogmøtet med OVK (byråden) 25.01.21. Mye av møtet gikk til status rundt
korona og rødt nivå i skolen. Det ble også snakket om utkastet til partnerskapserklæring
mellom Oslo KFU og OVK.
Styret har også vært i dialog med Sommerskolen om organisering av kommende sommers
skole.
Spørsmål: Status på klasselister - har alle FAUene tilgang på foreldrene? Og har alle skolene
gjennomført foreldremøter i hver klasse? Hvordan har foreldremøtene blitt gjennomført?
Har FAUene fått fatt på foreldre? Oslo KFU ønsker en status på dette, da det er viktig i
koronatiden, særlig nå når alle foreldre er så perifere. Oslo KFU sjekker dette med UDE. Hvis
ikke, så bør UDE utfordres på å få en oversikt på dette.

Sak 3: Skolegrupperunden – hva skjer, når, hvor og hvorfor?
Vårens skolegruppemøter er vedtatt å være digitale, samt at alle gruppene møtes på ett og
samme møte. Første møte er onsdag 17.02.21 kl 19-21 på Zoom. Forslag til agenda ble lagt
frem. Diskusjon rundt denne. Forslag om at noen legger frem ett av de nevnte temaene fra
tidligere skolegruppemøte eller oppfølging av foreldresamarbeid under koronatiden, og at
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denne tematikken tas med i gruppediskusjonen etter pause. Det kom flere forslag på navn til
innleggsholdere.
Gruppearbeidet trenger tid, slik at alle kommer til ordet. Det bør ikke være mer enn to
temaer som tas opp på gruppearbeidet.
Det blir også satt av tid til et kommentarkvarter på slutten, slik at det er mulighet for innspill
eller spørsmål om noe som ikke har blitt tatt opp tidligere på møtet.
Neste møte er onsdag 20. april kl 19-21. Agenda for dette settes senere.

Sak 4: Kommende møter, invitasjoner
04.02.21: Dialogmøte med UDE

Diskusjonsaker
Sak 5: Foreldrekonferansen 2021
Attia og Live orienterte og gikk gjennom programmets status, så langt. Arbeidsgruppen har
jobbet med foredragsholdere som passer inn i temaet. Ønsker å inspirere, motivere, øke
foreldreengasjement og styrke laget til eleven. Digitalt seminar på Zoom, men også kanskje
streame det på FB. Registrering vil skje via chatten. Trenger også noen som kan være back up
på det tekniske.
Konferansen er tenkt delt inn i tre bolker: Hvordan har det vært? Hva ble gjort og hva kunne
blitt gjort bedre (virkningene)? og veien videre.
Det er laget et felles dokument hvor all planleggingen foregår. Der står det også
arbeidsfordeling.
Innspill: Hva er status rundt elevene? Ikke bare de som var sårbare i utgangspunktet, men
begrepet ’sårbare barn’ har blitt et videre begrep under koronatiden. Hvordan ivaretas alle
barna i denne tiden?
«Sårbare barn» kan oppleves lite forklarende og med en negativ merkelapp - hvem er
barna/ungdommene? Hvilke kriterier vurderes de fra, hvem vurderer hvem som er i gruppa?
Kanskje et annet begrep/betegnelse vil være bra – snakke med for eksempel
Forandringsfabrikken, barn/ungdom selv om hva som hadde vært et bra og dekkende
begrep?
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Lenge med 2 ½ time konferanse? Kanskje bør ett/flere av de foreslåtte innleggene fjernes,
slik at tiden kan krympes inn?

Eventuelt
• Gruppe for alternativ 17. maifeiring - Oslo KFU har sendt ut en forespørsel til alle FAUene
om noen FAU-medlemmer kan stille i en arbeidsgruppe for å planlegge en alternativ 17.
maifeiring. Åtte deltakere fra fire ulike skolegrupper har meldt seg. En fra styret og en fra
utvalget deltar i arbeidsgruppen. Disse utformer et forslag til bestilling for gruppen.
Gruppens mandat vil være å søke/innhente/utarbeide planverk til en alternativ feiring.
Arbeidsformen vil være digitale møter og fellesmailer.
• KFU-info sendes ut i slutten av uken.
• FAU-prisen - lage en påminnelse om dette på FB og i mail som sende ut med KFU-info og
skolegruppemøte.
• Mange skoler har ikke FAUer som fungerer godt. Det er også flere FAU som ikke har
oppdatert sin kontaktinfo, slik at informasjonen som sendes ut. Det anbefales at Oslo
KFU sender mail til FAUene via UDEs postmottak for å nå ut med informasjon til disse.
• Uroen i Osloskolen og bekymring knyttet til dette. Live orienterte om hvordan Oslo KFU
har tatt dette videre.

Neste utvalgsmøte er 02.03.20 kl 18:30, Zoom.
Møtet ble hevet 19:57.

3

