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Dato/tid: Torsdag 07. April 2016/ kl: 18.30-20.30
Sted: Voksenopplæring, Svovelstikka 1 (Helsfyr), Møterommet ved kantine.
Tilstede: Vickey Bonafede (Leder i Oslo KFU), Allan Gloinson (Nestleder i Oslo KFU), Erik
Olsson (Leder i skolegruppe C), Kristin Nordseth (Nestleder i skolegruppe E), Attia Mirza
(Ressursperson C), Sanja K. Skaar (Leder i skolegruppe A), Erlend Des Bouvrie
(Ressursperson og samarbeid med FAU/Driftsstyret) og Victoria Le (Sekretær for Oslo KFU).

Oppdateringssaker:
Valg av referent: Victoria Le.
Gjennomgang av dagsorden og innkalling ble godkjent.
FASTE PUNKTER:
1. Kort info/oppdatering fra styret.
Stormøte:
Oslo KFU har fått positive tilbakemelding fra en rekke FAUer og rektorer som ble imponert
over samspillet mellom foredragsholdere og teamene under Stormøtet.
Stormøtet hadde en rød tråd som var lett å følge og som var relevant til aktuelle tema som
preger Oslo skolen nå og vil fortsette å være viktig i tiden fremover.
Det var et godt oppmøte med en god og velfungerende blanding av rektor og FAUer. Totalt
80 påmeldte, hvorav 78 deltagere møtte opp og 8 deltagere kom uten forhåndsvarsel.
Forespørsler og henvendelser:
Vickey og Allan deltar i SKU (flerårig skoleutviklingsprosjekt i utsatte områder)
referansegruppe.
Målet med prosjektet er å:
- øke skolebidraget på prosjektskolene.
- stabil skoleutvikling som gir kontinuerlig og dokumentert forbedring på elevresultater (i
norsk og matematikk).
- identifisere kjennetegn ved prosjektskoler som fungerer godt på bakgrunn av varighet i økt
læringsutbytte.
På bakgrunn av kjennetegnene utvikle en modell for intervensjon.
Dette er et flerårig skoleutviklingsprosjekt som er spesielt rettet mot skoler i utsatte områder
som sliter med norskspråket og språkutvikling med fokus på forbedret begrepsforståelse som
er grunnleggende for forståelse og utvikling i alle fag. Gjennom en serie med utvalgte,
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tilpasset målrettet tiltak samt medfølgende oppfølgings tiltak ser man etter forbedringer og
muligheter å sette sammen et sett med tiltak for å oppnå målene.
Hjem og skole
Hjem og skole (bladet) har invitert Oslo KFU til et møte for å se på mulig samarbeid. Vickey
og Allan møter redaksjonen den14.april.
Utdanningsforbundet
Vickey og Allan skal i møte 22. April 2016- Diskutere evaluering av aktivitetsskoletilbudet.
Noen av spørsmålene som utvalget hadde vedrørende dette var som følger:
1. Har begrensninger på deltidsansatte noen påvirkning på AKS?
2. Skal det være flere deltidsansatte for at barn skal være med i AKS?
3. Hvordan er økonomien i forhold til dette? Har dette en påvirkning på resultatene ved
evaluering og resultatene som har blitt/blir målt?
4. Prisen ved å være i AKS er kostbart, i tillegg er det ikke søsken moderasjon. Er det
mulig for AKS å legge søsken moderasjon som et tilbud?
Byråden inviterer KFU den 29. April 2016 til å fortelle om Skole-Hjem samarbeid for en
gruppe skoleledere fra München.
Allan deltar her med innlegg på engelsk, en halv times innlegg om skole-hjem samarbeid og
en halv time til spørsmål fra deltagerne.
Annet:
Stormøte 2017: Det ble idemyldring vedrørende tematikk og foredragsholdere.
Vi har hatt mange interessante og flinke foredragsholdere opp gjennom årene. Forslag fra
utvalget var å invitere gjesteholdere til utvalgsmøtene før Stormøtet. Dette er for å få et
innblikk i tema og mulig vinkling. I tillegg kan vi i Oslo KFU fortsette å holde i den `røde
tråden´ og med det synliggjøre vår fokus.
Årsmøte og målinger. ”Det ble etterspurt på årsmøtet 2015 om vi kunne synliggjøre oppnåelse
av målene i vår handlingsplan”
Skolegruppemøter har vist til stort engasjement blant FAUer opp igjennom årene, med godt
oppmøte. Likevel er det ikke alltid lett å måle ”hvor fornøyde” FAU-ene er med
skolegruppemøtene eller Stormøtene. Statistikker og målinger er vanskelige å legge fram når
et stort antall oppmøte ikke nødvendigvis bidra til et godt og bredt engasjement.
Samtlige møtedeltagere mente at det ikke er ønskelig å legge fram resultatene og begynne
med et målhierarki, men fokusere på engasjementet blant de oppmøte.
STATUS FOR SKOLEGRUPPEMØTENE
A: 13. April – Prinsdal skole
B: 28. April – Høyenhall skole
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C: 03. Mai D: 27. April – Sofienberg skole.
E: 27. April - Maridalen skole.
F: 18. April – Bjørnsletta skole
Saanja har fått henvendelser vedrørende planlegging av møtedatoer i skolegruppen. Hun
opplever at datoer i enkelt tilfeller krasjer med andre FAU-møter.
Hvor tidlig kan en planlegge et skolegruppemøte? Dersom det passer med områdedirektør og
vertsskole kan planlegging av datoer gjøres allerede et halvt år i forkant.
For noen kan det være områdedirektører opplever det som nyttig å kunne velge vertsskole ut i
fra agendaen som er avtalt med KFU styre og eventuelt etaten.
Vedrørende planlegging av møtedatoer for skolegruppene pleier FAU-møter å settes opp på
datoer som er på de to første ukene i måneden. I den forbindelse er det lurt å legge
skolegruppemøtene på datoer ved de to siste ukene i måneden. Det er også lurt å planlegge
neste møte med FAU-ene på skolegruppemøtene.
STATUS OPPDATERING
1. Status for Stormøte 2016 (Status og fremdrift):
Tilbakemeldingene fra FAU-er og rektor har vært svært positive.
Les tidligere punkt: Faste Punkter (1)
Innspill til neste Stormøte fra utvalget og ressurspersoner:
- Psykisk helse: Mobbing?
- Hvordan tar vi best vare på de som er brukere av Oslo skolen?
Dersom Psykisk helse skal være et tema, er det ønskelig å bruke et annet begrep.
- Voksne for Barn jobber for barn med psykisk helse, og er deres fagfelt.
Attia: Psykisk helse er et interessant tema hvor vi kan invitere både sosiallærer og helsesøster.
Vickey: F21, Nettvett og digitale utfordringer.
2. Årsmøte 21. April 2016:
Innkalling er blitt sendt ut med informasjon om behov for rekruttering til styreverv.
Det oppfordres at alle i utvalget. Deltar på årsmøte.
Vedtektsendring, øke styresammensetning fra 3 til 4.
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Vickey ønsker å sørge for en jevn overlapping. Har sagt seg villig å la seg gjenvelge
Allan Gloinson, har sagt seg villig til å la seg gjenvelge, gjenvalg som nestleder for 1 eller 2
år.
Attia A. Mehmood, har sagt seg villig til å stille som styremedlem for 2 år.
Erlend des Bouvrie, har sagt seg villig til å stille som styremedlem for 1 år.
Det vil være mulig med benkeforslag. Ideelt sett ønsker vi at styremedlemmer har noe fartstid
og erfaring som utvalgsmedlemmer og/ eller ressurspersoner, før de påtar seg et verv i styret.
Årsrapporten er delvis klar. Det er ønskelig at alle i utvalget leser gjennom hovedpunktene i
sin egen skolegruppe.
DISKUSJONS SAKER
1. Nye tema kvelder/Forslag til gjester til utvalget
Et av forslagene på tema til neste års Stormøte er Psykisk Helse. Det er åpent for flere
forslag.
Det er ønskelig at vi inviterer foredragsholdere/gjester til utvalgsmøte før Stormøtet.
Skoleplattform og bruken av de muligheter som ligger, er fortsatt gjenstand for litt ulik
praksis. Dette er av den grunn et av punktene på agenda for april møtene i
skolegruppene. Det oppleves å være litt vag informasjon og opplæring til samtlige
foreldre i Oslo skolene. Det oppleves som en lite hensiktsmessig bruk av systemene
når informasjon deles ut skriftlig og samtidig publiseres på nett. Det oppleves som
meningsløst å gå inn på skoleplattformen Its når samme informasjon står på arket. Its
blir heller ikke brukt aktivt nok, da det er lite informasjon tilgjengelig. Det er ulik bruk
ved skolene, noe som sees på som en utfordring.
MØTET AVSLUTTET KL 20.30.
Neste møte er 12. Mai 2016, grunnet Kristihimmelfartsdag den 05. Mai.
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