Styreprotokoll
Tilstede:

Styreleder: Live Kristiane Skarvang
Styremedlem: Erlend des Bouvrie
Styremedlem: Kjersti Austdal
Sekretær: Marianne Trettenes
Forfall:
Nestleder: Attia Mirza Mehmood
Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg
Møtested:
Grensesvingen 6 (UDE på Helsfyr)
Møtetid:
12.10.21, kl. 17:00 - 18:30

Formalia
121021-01
Innkalling og sakliste
Sakslistemailen ble godkjent.
121021-02
Protokoll fra styremøte 07.09.21
Protokollen er godkjent og lagt ut på nett.

Diskusjon
121021-03
Ny opplæringslov
Frist for høringssvar er 20.12.21. Et av styremedlemmene holder i dette og orienterte om status
så langt. Videre samarbeid vil skje via e-post. Det skal lages skisse i løpet av kommende helg.
Sekretær lager en kort info til Facebook og legger til noen linjer om arbeidet som pågår, i neste
mail til FAU-ene.

121021-04
Valgkomite
Et styremedlem holder i saken og la frem forslag til statutter. Disse ble gjennomgått og justert
noe i formuleringene. Styret jobber frem mot et vedtak, slik at statuttene kan legges frem for
årsmøtet i 2022. Det er ønskelig at valgkomiteen opprettes etter at årsmøtet eventuelt har
vedtatt statuttene. Utvalget skal også få komme med innspill.

121021-05
Teams-løsningen for FAU
Et styremedlem orienterte om status i saken. 10 FAU-er er invitert inn til en pilot. Det er laget en
plan for utrulling og opplæring. Oslo KFU sørger for at alle FAU-ene får tilsendt brukernavn og
engangspassord innen uke 48. Alle engangspassord er nå satt i driftsportalen til Osloskolen.
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Ved neste dialogmøte med UDE må det tas opp at rektorene er en viktig brikke i dette med å få
alle FAU over på FAU-adressene som nå er opprettet i Osloskolen. Oslo KFU er takknemlige for
arbeidet som UDE IKT har gjort i saken med å lage Teamsløsningen for FAU-ene.

121021-06
Brev til UDE
Oslo KFU har fått svart ut en del av problemstillingene gjennom innspill fra seksjon for
læringsmiljø og i dialogmøter. Oslo KFU skal også invitere til et refleksjonsmøte for videre
avklaring.

121021-07
Ubesvarte henvendelser/åpne saker
Antall nye henvendelser siden forrige møte: 56, fordelt på invitasjoner (3), spørsmål (14),
orienteringer (34), høring (1), referat (1), påmelding (2) og innspill (1).
Åpne saker
- høring om endringer i sameloven. Frist 15.11.21. Oslo KFU anser at denne blir godt i varetatt fra
de samiske områdene i landet.
- høring om ny opplæringslov. Frist 20.12.21.
Ubesvarte henvendelser
01.10.21
Tilbakemelding fra FAU-leder om skolegruppemøtet, om manglende samsvar
mellom lovet tidsbruk på skolegruppemøtet og reell bruk til gruppediskusjoner. Også reaksjoner
på utsendte spørsmål for gruppediskusjon.
Styret tar tilbakemeldingene på største alvor og vil ta med saken inn i utvalgsmøtet i etterkant,
hvor det blant annet vil bli diskutert tidsfordeling på skolegruppemøtene.

Vedtak
121021-08
Opplæring i og lisens til InDesign
Ansatt i Oslo KFU ønsker å øke kompetansen i organisasjonen ved å få opplæring i et
hensiktsmessig verktøy som kan brukes til utforming av materiell og til å øke verdien på diverse
promoteringsjobber. Det innebærer en oppstartskostnad på litt over kr 11.000,- og en årlig
lisensutgift på 2.800 kr. Styret diskuterte saken mens den ansatte ikke var til stede.
Vedtak: Styret vedtok å avsette penger til opplæring og lisens. Sekretær kan booke kursdatoer.

121021-09
Forslag til møteplan vår 2020
Forslaget var sendt ut i forkant. Styret diskuterte kort aktivitetene og datoforslagene.
Vedtak: Styret vedtok møteplanen. Sekretær sørger for søknad til leie av møtelokaler og sender
denne til styreleder.

3

Eventuelt
•

Gleding - oppfølgingsmøte. Det ble snakk om å kombinere dette med en eventuell kick off i
januar. Saken settes opp på neste styremøte og det sendes mail til Gleding om eventuelle
datoer.

•

Påskjønnelse til UDE IKT og et styremedlem. Styret var enstemmige om at dette gjøres og
styreleder holder i dette.

•

Det er også behov for avklaring av møtedatoer dettes skoleåret og for våren 2022 med UDE.
Styreleder følger opp dette og skal vurdere alternativ til fredag som møtedag.
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• Møteplan
Neste styremøte i Oslo KFU er tirsdag 12.10.21 kl 17:00.

