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Dato/tid: Onsdag 08.juni 2016/ kl: 18.00
Sted: Vøienvolden gård
Tilstede: Vickey Bonafede (Leder i Oslo KFU), Allan Gloinson (Nestleder i Oslo KFU),
Erlend Des Bouvrie (Styremedlem og samarbeider med FAU/Driftsstyret), Attia Mirza
(Styremedlem, Ressursperson holdningsskapende arbeid), Sanja K. Skaar (Leder i
skolegruppe A), Ingvild Carina Nærstad (Nestleder i skolegruppe A), Selje Lyngset (Leder i
skolegruppe E og SAMFOR), Kristin Nordseth (Nestleder i skolegruppe E), Sven-Erik Berget
(Ressursperson i skolebehov), John Sørland (Ressursperson) og Victoria Le (Sekretær for
Oslo KFU).
Oppdateringssaker:
Valg av referent: Victoria Le.
Gjennomgang av dagsorden og innkalling ble godkjent.
1. FASTE PUNKTER:
1.1 Kort info/oppdatering fra styret.
Allan har vært i møte med SKU vedrørende videre fokusområder.
For mer informasjon om møtet sendes referatet til utvalget, samt publiseres på vår
hjemmeside.
Forslag fra deltagerne ved møtet var å trekke frem kontaktinformasjon og
kommunikasjonslinjer med UDE ved neste møte - Viktigheten av kontaktinformasjon til
FAUer. Det er fortsatt et stort gap mellom kontaktinformasjon og formidling som er viktig å
dekke. Vi når ikke alle FAUer dersom det ikke gis oppdateringer fra skoleledelsen.
Osloskolens sommeravslutningen ble avholdt 09. Juni.
Erlend og Vickey representerte Oslo KFU. I tillegg Erlend fremsa en hilsen fra KFU til
skolelederne.
KFU Informasjon
KFU informasjon ble sendt ut til alle FAU-ledere og skoleledere (med forespørsel om å
formidle til FAU) i begynnelsen av juni måned.
Spørreundersøkelse
Spørreundersøkelse i regi av Oslo KFU sendes ut hvert år (i juni) til alle FAUer.
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Deltagerne ved møtet ble enige om å sende ut to spørreundersøkelsen – én til ”årets/gamle
FAUer” i uke 24, med frist 23 juni og til ”nye” FAUer rett etter skolestart (ca. 15 september)
med frist i god tid før Grunnkurset 19. oktober. Viktig å kunne fange opp nye innspill og
integrere dem i kurset.
Usikkerhet blant deltagerne ved møtet var spørreundersøkelsens målgruppe. Alle FAUer har
forskjellige erfaringer som kan gi forskjellige svar. I den forbindelse var forslaget å legge til
et spørsmål om FAU rolle, dvs om personen er: FAU-leder?, FAU-nestleder? eller FAUmedlem? Noen av spørsmålene omformuleres i løpet av sommeren. Hele utvalget bes om å gi
tilbakemeldinger etter å ha fylt ut den nåværende undersøkelsen.
1.2 Skolegrupperunde:
Ingen skolegruppemøter er blitt avholdt siden siste utvalgsmøte (12.mai).
Referater fra skolegruppemøtene publiseres på hjemmesiden www.oslokfu.no.
2. STATUS OPPDATERING:
Møtedatoer for høsten 2016
Utvalgsmøter: 01. September (forberede høsten og kommende møter i skolegruppene), 29
September (Hjem og skole muligens), 13. Oktober (Forberede Grunnkurs), 03. November og
08. Desember.
Grunnkurs:19.oktober.
Datoene er også lagt ut på vår hjemmeside.
3. DISKUSJONS SAKER:
Hvilke saker / tema skal Oslo KFU engasjere seg i fremover (Temakvelder, hva hvem og
hvordan)?
-

Erfaringsoverføring.

-

Kommunikasjonslinjer.

-

Psykisk Helse – Kommer som et tema på Stormøtet.

-

Svømmeopplæring.
En rekke svømmehaller er blitt lagt ned de siste årene. Flere skoler har i den
forbindelse delt svømmehaller med andre skoler. Dette er tidkrevende, kostbart og
tydelig tegn på mangel svømmehaller. Foreldre viser bekymringer for barnets
svømmeopplæring.
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Det anbefaltes derfor å ta dette opp som et tema i skolegruppemøtene. Disse er også
oppfølgingssaker i våre tidligere og kommende møter både med UDE og byråden.

Innspill til nyttig informasjon som bør med i vårt grunnkurs?
Dato for grunnkurset er satt onsdag 19. Oktober.
Fra tidligere år har programmet vært fra kl 18.15-20.30 (kursstart kl 18.30-20.30)
Deltagere ved møtet ga et forslag på å utvide programmet med 1 time.
Positive tilbakemeldinger viser til at vi beholder formen, samt innhold fra tidligere grunnkurs.
Evt små endringer ifm nytt innspill og tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen.
Forslag fra Sanja var å legge opp tid til refleksjonsøvelser på ”Rollen som FAU-leder”.
”Hvordan skal jeg som ny FAU-leder lede andre FAUer?”
”Hvordan kan man få FAU til å bli et team?”
”Når er du mor/far og når er du en FAUer?”
Deltagerne var enige at dette var et godt innspill!

MØTET AVSLUTTET MED GOD MAT OG DRIKKE, OG OSLO KFU ØNSKET ALLE EN
RIKTIG GOD SOMMERFERIE!
Første utvalgsmøte etter sommerferien blir 01. september 2016
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