Styreprotokoll
Tilstede:

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

Forfall:
Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg
Møtested:
Zoom
Møtetid:
02.03.21, kl. 17:00 - 18:30

Formalia
020321-01
Innkalling og sakliste
Sakslistemailen ble godkjent.
020321-02
Protokoll fra styremøte 02.02.21
Protokollen er godkjent og lagt ut på nett.

Diskusjon
020321-03
Foreldrekonferansen 2021 - status og innspill
Det ble informert om status. Saken tas også opp i utvalgsmøtet.

020321-04
Skolegruppemøte april 2021 - status og innspill
Ett styremedlem har hovedansvar for agenda. Få med saker fra november og februar som
oppfølging. Invitere UDE? Neste skolegruppemøte er onsdag 20. april kl 19:00 - 20:30. Agenda for
dette settes senere.

020321-05
Dialogmøte med UDE, 12.03.21
Live hadde forberedelsesmøte med utdanningsdirektørens høyre hånd sist uke. Innspill til
snakkepunkter:
• Læringsmiljøteamet.
• Håndtering av 9A-saker.
• Organisering av Oslo KFU og skolegruppene.
• Ønskelig med kartlegging rundt gjennomføring av foreldremøter ved skolene i dette
skoleåret, samt hvilke skoler som har fungerende FAUer.
• Strømming fra klasserommene.
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•

Karantene ved positiv koronatest fører til hjemmeskole. Hvilke signaler har UDE gitt skolene
med tanke på å gi disse elevene et undervisningstilbud, dersom resten av klassen er på
skolen?

020321-06
Partnerskapserklæring OVK/KFU - status
Styret har diskutert utkast til avtale med byråden på sist dialogmøte. Oslo KFU fortsetter arbeidet
med å utarbeide denne erklæringen. Historikken viser at samarbeidet har over 20 år. Et
styremedlem sjekker dette med tidligere styreleder i Oslo KFU.

020321-07
17. mai-arbeidsgruppe for alternativ feiring
Det ble informert om status og arbeidet så langt. Flere medlemmer har kommet til, og gruppa
skal møte igjen 09.03.21 kl 19 på Zoom.

020321-08
Hjemmesiden
Det ble informert om status. Alt er lagt inn på de nye sidene, bortsett fra ‘Nyttige lenker’. Er
ønskelig med en ny diskusjon rundt dette, så sidene blir slik vi har tenkt.
Alle fra styret skal sende eksempler på dokumenter som fungerer i eget FAU, mens det skal også
søkes på nett.
Det skal sjekkes med CP om internsidene er klare.

020321-09
Årsmøtet 2021
Utkast til agenda og kjøreplan ble gjennomgått. Styret har vedtatt forslaget til ny handlingsplan,
og sender denne til årsmøtet med innstilling om at planen godkjennes.
Styreleder ønsker skriftlige innspill på tekstforslagene til årsmøtet innen utgangen av denne
uken, altså søndag 07.03.21.

020321-10
Aktuelle/ubesvarte saker og henvendelser
Antall nye henvendelser siden forrige møte: 114, fordelt på innspill (2), nominasjoner (5),
spørsmål (15), orienteringer (29), påmeldinger (62) og rekruttering (1).
Ubesvarte henvendelser
19.12.20 – henvendelse fra FAU om skolemeldinger kun lagres i ett år. FAUet ble oppdatert om
status 28.01.21. UDE opplyste om sin praksis pr nå vedrørende arkivverdig innhold, men Oslo
KFU vil peke på utfordringene ved dagens system. FAUet skal få en ny oppdatering.
18.02.21 - henvendelse fra FAU om behov for å flytte vaksinering av helsesykepleiere fremover i
vaksinekøen, grunnet behov for helsesykepleiere ved skolene. Oslo KFU har tatt innspillet til OVK.
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Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

Møteplan
Neste styremøte i Oslo KFU er tirsdag 06.04.21 kl 17:00, rett i forkant av årsmøtet kl 19:00. Det
blir digitalt i Zoom. Påloggingsinformasjon kommer.

