Referat fra skolegruppemøte, tirsdag 26.04.22 kl 18:00 – 20:00
Deltakere: 12 stk pluss 4 fra KFU

Sak 1: Velkommen ved Oslo KFU
ved Live Kristiane Skarvang, leder Oslo KFU
Orienteringer
-Årstmøte avholdt 5.april. Nytt styre ble valgt inn, vedtok regnskap, budsjett og
handlingsplan.
- Det er ikke avholdt dialogmøter siden forrige skolegruppemøte samt KFU-info ble sendt ut.
KFU ønsker innspill fra skolegruppemøtene til dialogmøtene
- Ønskelig at det tas opp for foresatte tilgang til ungdomsskoleelevenes skolearbeid.
Egen bruker/tilgang. Utfordrende når man må bruke barnets
- Søknadsportalen til VGS er utfordrende å bruke særlig med tanke på valg av
yrkesfagligretning.

Sak 2: Finansiering av FAU-arbeidet
Dugnad for fellesskapet. Det oppleves ulik da mange ikke deltar, eller der det er flere som
kjøper seg ut av dugnaden.
Mange FAUer opplever at fokuset er å få inn penger ikke annet FAU-arbeid.
Tips om å søke om midler for frivillige organisasjoner. FAU er lovpålagt, men man kan
registrere en undergruppe i frivillighetsregisteret som kan søke på disse midlene.
For mange er 17. mai eneste innteksgrunnlag for FAU. Ulike spørsmål:
- Hva støtter FAU?
- Skal FAU ha masse penger på konto?
- Hva er viktig for oss?
- Gratisprinsippet/likehetsprinsippet – mange opplever ulikhet mellom skoler, trinn og
klasse på samme skole. Det er opp til foreldrenes engasjement som gjør at noen klare
få inn mye penger, mens andre har ikke samme engasjement.
- Mange opplever at de bruker all tid på å samle inn penger.
- Diskusjonen var konkret om skoleball og skoletur, 10.trinn
- Hvor og om en klasse får dratt på tur kommer an på foreldreengasjementet.
- Ta opp med UDE:
o Like retningslinjer for FAU.
o Skoletur og skoleball – gratisprinsippet/likhetsprinsippet.
o Skoleleders ansvar for å få i gang FAU arbeidet.

Sak 3: Forslag til ny inntaksmodell VGS
Tanker som kom opp:
• Mange meninger, usikkerhet om denne modellen vil virke rettferdig for elevene.
• Mener den ikke vil utjevne sosiale ulikheter og segregering.
• Elevenes stemme må bli hørt.
• Usikkerhet rundt hva denne modellen faktisk er.
• Sosialt eksperiment.
Ønsker større forståelse for hva modellen er, og hvordan dette kan slå ut og så se på det i
egne FAUer og felles skolegruppemøte.

Sak 4. Gikk ut da vi brukte mye tid på sak 2 og 3. Gode diskusjoner

Styreleder snakket om ønske om flere engasjerte foresatte inn i utvalget. Bare ta kontakt
med Oslo KFU på telefon eller mail om du har spørsmål eller vil sondere terrenget litt.

Neste møter for Oslo KFU:
3.mai dialogmøte med OVK, ombudene, elevorganisasjonen, FUB og FUG.
13. mai dialogmøte med UDE.

