REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Tirsdag 02.03.21
Tid: kl: 18.30
Sted: Zoom
Til stede: Live Kristiane Skarvang (leder Oslo KFU), Attia Mirza Mehmood (nestleder Oslo KFU),
Erlend de Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Kjersti Austdal (styremedlem Oslo KFU), John
Sørland (ressurs), Allan Gloinson (ressurs), Annette Gauslå (ressurs) og Marianne Trettenes
(sekretær Oslo KFU).
Meldt forfall: Vickey Bonafede (leder tidligere skolegruppe AB)

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
Det har vært dialogmøte med OVK. Temaene handler mye om korona og psykisk helse hos
elevene. Det ble informert om hvilke snakkepunkter styret tar med til kommende dialogmøte
hos UDE. Det er åpent for innspill til snakkepunkter.
Sak 3: Skolegrupperunden – hva skjer, når, hvor og hvorfor?
Det har vært evaluering av februarmøtet i styret. Deltagere fra sist møte kom med
kommentarer og innspill på februarmøtet. Fint med gruppearbeidet, men kan fortsatt ha mer
tid til gruppediskusjonene. Det kom frem at det oppleves krevende å lede digitalt
gruppearbeid. Kan oppleves tyngre å møte mennesker man ikke kjenner.
Er det lurt å lage en mal for notater for gruppediskusjonene, slik at det blir kortfattede resyme
som kan legges inn i referatet? Forslag er velkommen.
Neste skolegruppemøter er onsdag 20. april kl 19:00 - 20:30 på Zoom.
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Sak 4: Kommende møter, invitasjoner
12.03.21: Dialogmøte med UDE.

Diskusjonsaker
Sak 5: Foreldrekonferansen 2021
Det ble raskt orientert om status så langt og program.
Det ble spilt inn forslag om å få til en liten debatt rundt helsesykepleierne på konferansen. De
ligger under helsebyråden, men skal serve elever som ligger under skolebyråden.
Arbeidsgruppa tar innspillet med seg og ser hvordan det eventuelt kan passe inn i
programmet.

Sak 6: Forberedelse til årsmøtet 2021
Papirene var sendt til utvalget i forkant av møtet. Tekstforslagene til endringer i vedtektene
ble gjennomgått.
Styreleder ønsker skriftlige innspill på tekstforslagene til årsmøtet innen utgangen av denne
uken, altså søndag 07.03.21.
Sak 7: KFU og ressurs - hva betyr dette?
I referatene fra utvalgsmøtene til Oslo KFU, står enkelte med benevnelsen ‘ressurs’. Hva betyr
dette konkret?

Sak 8: Uro i Osloskolen og UDE - videre henvendelse
Et utvalgsmedlem holder i dette, på bakgrunn av innspill på skolegruppemøtet i november
2020 og svaret Oslo KFU fikk av utdanningsdirektør Marte Gerhardsen 15.02.21.

Sak 9: Utlån og utleie av skolens arealer og uteområder utenom vanlig skoletid
Det er meldt inn sak om dette. Bakgrunn lå vedlagt agendaen til møtet. Saken omfatter at
skolene stiller krav til politiattester for alle som skal medvirke med barna og skolemiljøet på
dagtid. På kveldstid og helg stilles ikke de samme kravene til voksne/organisasjoner som er
registrert i frivillighetsregisteret. Til tross for at det har kommet frem at en lokal organisasjon
har fremlagt falske politiattester, blitt politianmeldt og saken har blitt henlagt, så kan ikke
skolen avslå utlån til voksne/organisasjoner. Det er også en utfordring at dersom en
organisasjon har fått kontakt med skolen for bruk av lokaler, så er det vanskelig å avbryte
kontrakten. Hvordan kan barna trygges i nærmiljøet når dette skjer? Hvilke tillatelser trenger
skolen for å drive utlån som beskrevet over? Bør det ikke kunne stilles de samme strenge
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kravene til utlånerne som til skolens virksomhet? Hvem skal ha ansvar for å kontrollere
hvem/hvilke som skal låne skolen, at de etterfølger nødvendige retningslinjer? Det er ikke
skolen eller skoleleders ansvar. Denne saken kan løftes på generelt grunnlag. Oslo KFU vil ta
den med til OVK.

Sak 10: Innspill til KFU-info for april
Det er meldt inn sak om dette, og forslag til innhold lå vedlagt agendaen til møtet. Forslaget
ble vedtatt og utkast til infobrev skal lages på bakgrunn av dette.

Eventuelt
Ingen saker på eventuelt
Neste utvalgsmøte er 04.05.21 kl 18:30, mest sannsynlig på Zoom. Informasjon kommer.
Møtet ble hevet 19:47.
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