Innkomne forslag
a. Endring av § 3
Forslag innsendt av Høybråten FAU ved Erik Lund.
Begrunnelse: Av Oslo KFUs nettsider fremgår det at organisasjonen både har et styre valgt
på årsmøtet og et utvalg bestående av lokale områdeledere. Utvalget eller dets rolle og
funksjon er ikke nevnt eller beskrevet i dagens vedtekter. Utvalgsmedlemmene er per i dag
enten tidligere eller nåværende medlemmer av styret, og er blitt utpekt av styret, dvs. av seg
selv. Det vil styrke legitimiteten om de lokale representantene til utvalget blir valgt av de
FAUene og foreldrene som de representerer.
Nåværende tekst: Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med
upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
Forslag fra Høybråten FAU til ny tekst i §3: Oslo KFU ledes av et styre som blir valgt av
årsmøtet. Utvalget har en rådgivende funksjon, og består av representanter for de seks
geografiske områdene skolene er delt inn i, fra A til F. Disse representantene velges av
FAUene ved skolene i de aktuelle områdene. Foreningen er selveiende og en frittstående
juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
Styrets innstilling: Styret støtter forslaget, men dette må tilpasses den nye
skolegruppeinndelingen. Etter innspill fra FAUer og diskusjon internt i Oslo KFU, foreslår
styret at Oslo KFU følger inndelingen som Utdanningsetaten (UDE) har laget. Gitt at årsmøtet
vedtar å opprette en valgkomité, vil denne være ansvarlig for rekruttering til ledelse av
skolegruppene, og gruppeleder for kommende skoleår velges årlig på skolegruppemøtet i
april.
Styret i Oslo KFU foreslår derfor at forslaget vedtas med følgende endring:
Oslo KFU ledes av et styre som blir valgt av årsmøtet. Utvalget har en rådgivende funksjon og
består av representanter fra de seks skolegruppene, fra 1 - 6. Disse representantene velges
av FAU-ene ved skolene i de aktuelle områdene. Oslo KFUs valgkomité er ansvarlig for
rekruttering til ledelse av skolegruppene, og leder for kommende skoleår velges årlig på
skolegruppemøte i april.
Styret og utvalget kan også knytte til seg og invitere inn ressurspersoner til utvalgte temaer
og oppgaver der det er naturlig.
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.

b. Endring av §14
Forslag innsendt av Høybråten FAU ved Erik Lund.
Begrunnelse: Årsmøtet som organisasjonens høyeste organ må også ha anledning til å
etablere arbeidsgrupper, og på denne måten legge føringer for Oslo KFUs arbeid.
Nåværende tekst: Oslo KFU kan organiseres med arbeidsgrupper. Disse kan ledes av
oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Styret bestemmer opprettelsen av
arbeidsgruppen(e), og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelingers/gruppers
økonomiske forpliktelser hefter hele Oslo KFU, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler
eller representere Oslo KFU utad uten styrets godkjennelse.
Forslag til tilleggstekst: Årsmøtet eller styret bestemmer opprettelsen av arbeidsgruppen(e),
og hvordan disse skal organiseres og ledes.
Forslag fra Høybråten FAU til ny tekst i §14: Oslo KFU kan organiseres med arbeidsgrupper.
Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Styret, eller årsmøtet
bestemmer opprettelsen av arbeidsgruppen(e), og hvordan disse skal organiseres og ledes.
For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Oslo KFU, og
avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Oslo KFU utad uten styrets
godkjennelse.
Styrets innstilling: Styret stiller seg positiv til at ordlyden i §14 Grupper/avdelinger
presiseres. Vedtektene til Oslo KFU uttrykker hva som er årsmøtets oppgaver og styrets
ansvar. Årsmøtets oppgaver står beskrevet i §11. Disse viser blant annet til at årsmøtet har
ansvar for overordnede føringer i organisasjonen gjennom å «vedta strategi og
handlingsplan for neste skoleår». En av styrets oppgaver er å sørge for daglig drift av
organisasjonen. I §13 står det blant annet at styret skal «oppnevne etter behov
komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse».
Beslutninger om å opprette eller avskaffe arbeidsgrupper ligger til drift og er dermed styrets
oppgave.
Styret foreslår derfor følgende forslag:
Oslo KFU kan organiseres med arbeidsgrupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner
eller av valgte styrer. Styret bestemmer opprettelsen av arbeidsgruppen(e) og drift av disse
forutsetter at et tilstrekkelig antall engasjerte og skikkede deltagere melder seg. Mandatet til
arbeidsgruppen(e) må være i tråd med Oslo KFUs formål og vedtekter. Økonomiske
forpliktelser hefter hele Oslo KFU, derfor kan grupper/avdelinger ikke inngå avtaler eller
representere Oslo KFU utad, uten skriftlig godkjenning om dette fra styret.

c. Endring av §11
Forslag innsendt av Høybråten FAU ved Erik Lund.
Begrunnelse: En valgkomite valgt av årsmøtet vil på selvstendig grunnlag kunne bli
kontaktet og selv kontakte kompetente foreldre for tillitsverv i Oslo KFU, og på den måten
styrke rekrutteringen blant alle foreldrene i Oslo-skolen Oslo KFU representerer. At denne
rekrutteringsprosessen skjer av andre enn det sittende styret vil virke styrkende på
organisasjonen, og dens legitimitet.
Forslag fra Høybråten FAU til tilleggstekst i §11: nytt punkt d) valgkomité, som skal bestå av
minimum 2 representanter.
Styrets innstilling: Styret støtter opprettelse av valgkomité, men vil tilføye noen punkter
vedrørende oppgaver og retningslinjer for valgkomitéen. Styret vil at valgkomiteen skal
bestå av minst tre medlemmer. Valgkomitéens oppgaver vil blant annet være å fremskaffe
egnede kandidater til styreverv og ledere av skolegruppene. Tydelige retningslinjer for
valgkomiteens medlemmer blir dermed sentralt.
Styret foreslår derfor at forslaget vedtas med følgende endringer:
§11, nytt punkt d) valgkomité, som skal bestå av minimum tre representanter.
Oppgaver for valgkomitéens medlemmer:
• Sette seg inn i vedtektene til Oslo KFU og være klar over hvordan de skal arbeide: hvilket
mandat de har, hvilke roller eller funksjoner som skal velges og for hvor lang tid.
• Finne de mest egnede kandidatene til å bekle de enkelte roller som er på valg: leder,
nestleder og/eller styremedlemmer.
• Finne de mest egnede kandidatene til å bekle rollen som leder for hver skolegruppe.
Fortrinnsvis bør disse være FAU-leder eller nestleder. Dersom det ikke lar seg gjøre å
velge skolegruppeleder(e), kan styret peke ut egnet person(er) til vervet selv om
vedkommende ikke er i FAU-ledelsen eller tilhører et FAU.
• Motivere kandidatene for oppgavene de har i de tilhørende rollene, deriblant å fremme
interessene til Osloskolens elever og foresatte.
• Presentere innstillingen på skolegruppemøte(r) og årsmøtet. Det vil si at en representant
fra valgkomiteen (normalt leder) presenterer innstillingen.

d. Opprettelse av arbeidsgruppe jf. vedtektenes § 14
Forslag innsendt av Furuset FAU ved Hege Ajer Petterson (til årsmøtet 2020 – utsatt grunnet
covid-19).
Begrunnelse: Opprettelse av arbeidsgruppe jf. vedtektenes § 14 for videreføring av
opplæringsprosjekt for foreldre i norsk og øvrige grunnleggende ferdigheter igangsatt ved
skolene Haugen og Vestli, med det formål å fremme skole-hjemsamarbeidet som arena for
inkludering, kompetanseheving og myndiggjøring av den enkelte/demokrati.
Styrets innstilling: Opplæringsprosjektet det vises til, er en kommersiell virksomhet. Det kan
ikke Oslo KFU delta i, da dette er i strid med organisasjonens vedtekter. Styret støtter derfor
ikke forslaget.

e. Kombinere årsmøtet med Foreldrekonferansen
Forslag innsendt av Furuset FAU ved Hege Ajer Petterson (til årsmøtet 2020 – utsatt grunnet
covid-19).
Bakgrunn: Ønsker at årsmøtet i Oslo KFU i 2022, som en prøveordning, blir gjennomført i
forbindelse med Foreldrekonferansen (NB: forslaget gjaldt opprinnelig 2021, men styret
endret av naturlige årsaker forslaget til å gjelde 2022).
Styrets innstilling: Styret i Oslo KFU er i utgangspunktet positive til alle forslag som kan
medføre økt oppslutning om årsmøtet. Foreldrekonferansen arrangeres som inspirasjon og
motivasjon for engasjerte i foreldresamarbeidet. Selve konferansen tar tre timer å
gjennomføre, fra 17:30 – 20:30, og i tillegg kommer behov for tid til opp- og nedrigg i for- og
etterkant. Foreldrekonferansen vil dermed påføre de frivillige ressursene i Oslo KFU
betydelig tidsbelastning dersom årsmøtet skal legges til dette arrangementet. Styret mener
at en slik sammenslåing også vil kunne bidra til at behandlingen av årsmøtesaker blir satt
under unødvendig tidspress. Styret støtter derfor ikke forslaget.

