REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Tirsdag 21.10.21
Tid: kl: 18.30
Sted: Grensesvingen 6 (UDE)
Til stede: Live Skarvang (leder Oslo KFU), Kjersti Austdal (styremedlem Oslo KFU), John
Sørland (ressurs) og Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU).
Meldt forfall: Sven Erik Berget (ressurs), Attia Mirza Mehmood (nestleder Oslo KFU), Erlend
de Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Annette Gauslå (ressurs) og Vickey Bonafede (ressurs).

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
• Oslo KFU var i dialogmøte hos OVK i går. Bekymringer rundt skyteepisoder i byen denne
høsten ble diskutert. Resultater fra spørreundersøkelsen til Oslo KFU ble lagt frem i
møtet og også diskutert. Særlig skoleleders rolle i foreldresamarbeidet er det punktet
som går igjen i undersøkelsene, så det ble diskutert forskjellen på orienteringer fra
skoleleder og reelt samarbeid med FAU. I denne sammenhengen ble det også tatt opp
etatens manglende samarbeid med Oslo KFU sett opp mot arbeidet med nye
skolegrupper.
• Spørreundersøkelsen ble også tatt opp med UDE i dialogmøtet. Det ble stilt spørsmål om
hva UDE tenker å gjøre for at det skal bli reelt samarbeid mellom skoleleder og FAU.
• Styreleder vil følge opp hovedresultatene fra spørreundersøkelsen med byråden og
utdanningsdirektøren.

Diskusjonsaker
Sak 3: Evaluering av skolegruppemøtet i september
Innleggene på møtet var av varierende art; flere snakket for lenge og en avsluttet med å
stille noen spørsmål til de foresatte - spørsmål egentlig innleggsholderen skulle svare på.
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Ja, vi er frivillige som drar i gang møter, men det kan allikevel være profesjonelt. Det må
avklares tid til innleggsholder(e) i forkant, slik at de vet hvor lenge det kan snakkes.
Det har kommet tilbakemeldinger på at Oslo KFU ikke overholder diskusjonstid under
skolegruppemøtene. Oslo KFU tar dette på største alvor og vil sørge for at det blir NOK tid til
diskusjon på de neste møtene.
Det er ikke gunstig at Oslo KFU avslutter møtet med å si at alles behov har blitt møtt, når vi
får slike tilbakemeldinger. Det kan virke provoserende og mot sin hensikt med
skolegruppemøtene.

Sak 4: Planlegging av skolegruppemøtet 24.11.21
Møtet skal vare fra 18 - 20, fysisk oppmøte i lokaler hos UDE i Grensesvingen 6, Helsfyr. Det
blir et fysisk møte med gruppediskusjoner.
Forslag til agenda og møteplan:
Innledning (5 min)
Orientering om Teams-løsningen for FAU (5 min)
Innlegg (10-15 min)
Pause (10 min)
Erfaringsutveksling og gruppediskusjoner (60 min+)
Oppsummering (10 min)
Avslutning (5 min)
Eventuelle forslag til spørsmål til gruppediskusjonen SKAL ha en rød tråd med innlegget. Det
kan også komme forslag til et par andre spørsmål som være i bakhånd (hvis det er en
ekstrem stille gruppe), men det MÅ være enkle og ikke sammensatte spørsmål.
Forslag til innlegg mtp hva som har blitt meldt inn via tidligere skolegruppemøter og
spørreundersøkelsen. Merk: kun ett velges: psykisk helse, et innblikk i skole-hjemsamarbeid
som fungerer (praktisk FAU-arbeid) eller noe fra spørreundersøkelsen. Utvalget kan gjerne
komme med innspill til andre mulige innlegg.
Tips til en mulig innleggstittel: Hvordan selge inn foreldresamarbeid? Perspektiv fra rollen
skoleleder.
Innspill til agenda må sendes postmottak innen torsdag 21.10.21.
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Sak 5: Status - kurs i FAU-arbeid
Fysisk møte i lokaler hos UDE i Grensesvingen 6, Helsfyr. Presentasjonen er nesten klar og
det vil bli lagt opp til gruppearbeid. Ansvarlig vil jobbe mer med planleggingen kommende
helg.
Forslag til gruppeoppgaver:
• Hvordan engasjeres FAU-medlemmer hos dere - reelt og ideelt?
• Hvordan kommuniserer FAU med skoleleder?
• Hvordan kople på FAU og FAU-arbeidet etter koronatiden?
• Hvordan overføre kunnskap og kompetanse fra FAU-ledelse og undergrupper til ’nye
koster’?
• Hva er skolemiljøutvalget (SMU) og hvordan bør de jobbe?
Utvalget kan gjerne komme med innspill til gruppepunkter, senest inn torsdag 21.10.21.
Møtet er satt opp fra 18:00-20:30. Det er mulig å lage cafebordløsning a la siste fysiske
foreldrekonferanse, slik at det kan prates innad ved bordene. Det gjør det også lettere å
organisere gruppearbeidet senere i kurset. Forslag til gjennomføring mtp tid:
Velkommen (5 min)
Presentasjon Oslo KFU (30-40 min)
Pause (15-20 min)
Gruppediskusjoner (40 min)
Oppsummering i plenum (10 min)
Spørrekvarteret og ’Ordet er fritt’ (20 min)
Avslutning (5 min)
Sak 6: Status - Teams-løsning 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.
Sak 7: Planlegging av Foreldrekonferansen 2022
Saken utsettes til neste møte, altså 02.11.21.
Eventuelt
Ingen saker på eventuelt.
Neste utvalgsmøte er 02.11.21 kl 18:30, Grensesvingen 6 (UDE på Helsfyr).
Møtet ble hevet 19:59
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