	
  

Referat fra utvalgsmøte 04. September 2014
Tid: 18.30 -20.30
Sted: Svovelstikka 1.
Referent: Victoria Le (Sekretær for Oslo KFU)

Deltagere
Victoria Le
Vickey Bonafede
Allan Gloinson
Selje Lyngset
Erik Olsson
Nicolai Kjerschow
Birgit Semundseth

Rolle
Sekretær
Leder i Oslo KFU
Nestleder i Oslo KFU
Styremedlem i Oslo KFU
Leder i skolegruppe C
Foredragsgjest
Foredragsgjest

E-post
Postmottak@oslokfu.no
vickey.bonafede@redcross.no
Allanglo@hotmail.com
Selje.lyngset@gmail.com
Erik.olsson@dnb.no

Kl 18.30 – Presentasjon av møtets agenda
Vickey innledet og fortalte litt om hva Oslo KFU er, FAU-lederens oppgaver og dagens
agenda.
Kl 18.45 Nicolai Kjerschow – Mestring og Viljestyrke
Kort innledning om seg selv og hans forhold til mobbing. Foredraget var basert på hans egne
eksempler fra den perioden han ble mobbet på ungdomskolen og helt fram til videregående
skole.
Etter som tiden har gått har han blitt sterkere og fikk en styrke til og jobbe med temaet
mobbing.
Kl 19.15 Birgit Semundseth – Barnas plattform
Birgit Semundseth er en sosial entreprenør som trener foreldres evne til å styrke barns
selvfølelse.
Birgit Semundseth trakk kort fram tre ulike verktøy som flere mener er viktig i en vanlig
hverdag.
-‐

Når barn skal legge seg:
o Fokus på hva som er bra. ”Hva er det gode du har gjort i dag?”
o ”3-minutters massasje” – Gode følelser på slutten av dagen gir nærheter
mellom foreldre og barn.
o De dagene hvor du ser noe du kan fremheve eller forsterke ”I dag har jeg lyst
til og si noe som er bra med deg. Så kan du gjøre det samme.”
Dette fører til at barn utvikler den evne til og skape relasjoner. Barn lytter
deretter etter hensiktsmessige tankemennesker (selvsnakk).

	
  

Vickey takket for bidragene og presiserte at det ville være vanskelig for Oslo KFU å gå ut og
anbefale eller framheve foredragsholdere. Det står presisert på Facebook siden at vi skal være
uavhengige og verken støtte eller kritisere innspill. Det må repeteres/ presiseres på
hjemmesiden også. Vi er ikke der for å mene noe, men kan derimot videreformidle
kontaktinformasjon. Se også diskusjonspunkt under.
- Etter at innleggsholdere var ferdige, ble det diskutert hvorvidt utvalgsmøter skal brukes til
denne type innlegg/ foredrag. Begrenset med tid for diskusjon av saker og andre
agendapunkter som det er. Flere alternative løsninger drøftet blant annet egen foredragskveld,
temakveld for flere innlegg. Ingen håndfast konklusjon ut av diskusjonen, vent og se om det
kommer flere henvendelser.
Kl 19.30 Orientering.
Grunnkurset i oktober var en suksess og positive tilbakemeldinger om gruppearbeidet viser til
at vi gjentar dette i år også. Selje koordinerer med Petter Hagen og lager et oppsett for møtet.
Invitasjon med møteinnhold/ forslag sendes styret så fort som mulig.
Format som i fjor.
- Velkommen og innledning/ powerpoint (Vickey sender til Selje) fra KFU styret/
utvalgsmedlemmer. Info om brosjyrene, hjemmesiden. Spørsmål og innspill fra salen
- Petter Hagen om organisasjon av skolegruppene, rolle av område direktørene/UDE,
skolegruppemøter/temaer. Spørsmål via KFU styre?
- Oppdeling av salen i par eller små grupper for diskusjon om utvalgte temaer/ spørsmål.
Organiserer gruppene etter like temaer eventuelt har flere temaer, men ikke for store grupper.
Styret/ utvalgsmedlemmer bidrar til å få diskusjon i gang, kommer med innspill for å
promotere deltakelse. Bør ha alternativ plan for felles diskusjoner hvis alt strander.
Fleksibilitet for å se an på samlingen og justere innenfor en visst ramme. Samling av ideer og
tanker med flere spørsmål/ innspill til slutt.
- Inspirerende konklusjon
Kom gjerne med innspill til Selje eller styret
Stormøte i Mars 2015 planlegges med å tenke på mulige foredragsholdere. Hovedtema,
”Mangfold….” er bestemt, men endelige tema og møteformen må bestemmes raskest mulig.
Av erfaring kan det være vanskelig å få ønsket foredragsholdere nærmere datoen.
Ber alle kommer med innspill om potensielle vinkel, innhold og format til neste møtet.
Vedtak:
SAMFOR, trenger tilbakemelding om samarbeidet og avklaring på veien videre for Oslo KFU
ønsker å opprettholde kontakten og være en bidragsyter i dette forum. Samarbeidsavtalen skal
snart skrives under på nytt, greit å ha oppdatering om status quo samt indikasjon på veien
videre.
Selje kontakter Benedicte og kommer med innspill til neste utvalgsmøte.

Kl 19.45: Diskusjon

	
  
Spørreundersøkelse med et positivt resultat på 43 respondenter. Både med kryss svar og mer
utfyllende innspill. Det jobbes videre med svarene for å se etter ideer til strukturen på
kommende møter og skolegruppene. Vi håper på enda noen flere og vil nevne om dette på
årets Grunnkurs, samt holde hjemmesiden og Facebook gruppen oppdatert med lenken til
Spørreundersøkelsen. Sende ut ny henvisning til undersøkelsen direkte via skolegruppene, når
vi har samlet FAU kontakter osv
Hjemmeside: Oversiktlig hjemmeside hvor vi ble enige om at nyhetsinformasjon om
Grunnkurset skulle komme opp. Brosjyren om Manifestet mot mobbing 2011-2014 ble lagt
ut, samt lenken om Oslo Standarden. Manifestet skal skrives om med innspill fra alle
interesserte/ deltakende parter. Vi må ha tydelig lenker til informasjon som vi mener vi kan
formidle.
Nyttige lenker vil etter hvert få en ny fane som heter for eksempel, ”KFU kontakter” eller
”Mulige foredragsholdere”.
Vi skal kun vise til en egenkomponert introduksjonstekst på noen få linjer med lenken til
kontakt, mailadresser osv.
Viktig å huske på at Oslo KFU og skolegruppene må klare å holde seg uavhengige av andre
organisasjoner og uttale seg på en måte som er mest inkluderende og minst kontroversielt for
flest mulig.
Oslo KFU skal kun videreformidle informasjon og kilder som kan bidra i skole/hjem
samarbeidet.
Andre innspill til passende tittel eller fellesformat mottas med takk.
Kl. 20.00 Annet
Gjentagende innspill at mailen kan med fordel brukes mellom møtene til innspill, kommentar
og forslag, oppfølging av saker osv.
Kan også være bra å sette alle i utvalget/ arbeidsgruppe på kopi for at mest mulig kan
forberedes i forkant av møtene og ikke presenteres som nye ideer/ innspill under selve møtet,
noe som det brukes en del tid på.
Innspill?
Det arrangeres en FUG konferansen på Gardermoen 25-26. oktober. Vi i Oslo KFU pleier å
være invitert.
Allan sjekker hvor mange fra KFU kan være med og melder tilbake.
Kan være nyttig å ha bestemt mer rundt stormøtetema i forkant av FUG konferansen og se om
det er noen foredragsholdere/ vinklinger som kan være interessante for oss.
OBS. Flere saker som sto på agendaen og som ble foreslått som diskusjonssaker måtte
utsettes pga manko på tid.
Møtet avsluttet kl 20.30

