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Dato/tid: Torsdag 12. mai 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),
Erlend Des Bouvrie (Styremedlem og samarbeider med FAU/Driftsstyret), Sanja K. Skaar
(Leder i skolegruppe A), Ingvild Carina Nærstad (Nestleder i skolegruppe A), Erik Olsson
(Nestleder i skolegruppe C), Selje Lyngset (Leder i skolegruppe E og SAMFOR) 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.
Hjem og skole 14. April.
Oslo KFU, ved Vickey, hadde et møte med redaksjonen i Hjem og skole (videre omtalt som
H&B) for å se på muligheten av et samarbeid. H&B utgir bladet Hjem og Skole som retter seg
mot både foresatte og skole ansatte, i tillegg til flere temahefter med innhold av stor relevans
for FAU`er.
H&B har invitert styret, utvalget og ressurspersoner til å avholde et utvalgsmøte i deres
lokaler for å bli bedre kjent.
Oslo KFU får saker og henvendelser som kan kreve både at vi skaffer oss innsikt i tema og
gjør oss kjent med hvor mer informasjon kan hentes. I den forbindelse vil det være en stor
fordel for Oslo KFU å ha et samarbeid med H&B med tanke på å kunne benytte deres
publikasjoner.
Deltagerne ved møtet var svært positivt innstilt til dette. Vickey avtaler nærmere - tentativt
neste utvalgsmøte etter sommeren (01. September).
Årsmøte 21. April
Styret var svært fornøyde med årets årsmøte. Agendaen ble fulgt uten overtid.
Det er ønskelig at innkalling til neste årsmøte vil være som i år. Det er ikke ønskelig å
promotere møtet i stor grad. Det viktigste er å fokusere på deltagelse på skolegruppemøtene,
grunnkurs og stormøte.
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Utdanningsforbundet ang. Aktivitetsskolen, 22. April
Vickey og Allan var i møte med Utdanningsforbundet den 22. April. Evaluering av
aktivitetsskoletilbudet var tema.
Vi ønsket å få deres innspill og se disse opp mot egne funn i nevnte evalueringsrapport. Noe
av det vi fant felles var:
Læreplanen til AKS favner om lek, kreativ utfoldelse, sosialisering og kunnskap blant flere
momenter. Vi oppfatter begge behovet for å se tydeligere at AKS tilbudet også fremover skal
favne bredt og ikke tilnærmer seg mer kunnskapsorientert fokus.
Skal AKS tilbudet oppfattes å være gjeldende for alle elever, også de som krever ekstra
ressurser og tilrettelegging? Flere foreldreevne AKS i gruppe F, bidrar til å øke forskjellene i
tilbud og kvalitet.
Vi er spent på å høre om hvilke tiltak planlegger byråden å sette inn for å påvirke dette?
Presentasjon for byråden, skole/hjem samarbeid i Oslo. 29. april
Byråden inviterte KFU den 29. April 2016 til å fortelle om Skole-Hjem samarbeid for en
gruppe skoleledere fra München. Allan holdt et innlegg på engelsk, en halv times innlegg om
skole-hjem samarbeid og en halv time til spørsmål fra deltagerne.
Stormøte mot mobbing, 12. Mai. – Tone Tenvik Dahl.
Vickey deltok på et inspirerende Stormøte mot mobbing hvor byråden informerte om
opprettelse av mobbeombud i Oslo samt ønske om å få på plass et mer forpliktende
partnerskap mot mobbing.
Vi vil sammenfatte våre innspill, til både mobbeombudets rolle og mandat samt innholdet i
avtalen partnerskapet skal enes om, og sende inn i etterkant av møtet. Attia holder i dette.
Oslo Proffene (elevgruppe) var noen av gjestene og deres innlegg/appeller vekket stor
interesse og ble oppfattet å harmonere godt med Oslo KFU. Bør inviteres til utvalget med
henblikk på å inviteres som gjest eller foredrag eller innleggs holder til neste stormøte.
KFU Informasjon
KFU informasjon sendes til FAU-ledere og skoleledere (med forespørsel om å formidle til
FAU) 2-3 ganger i halvåret.
Vickey er ansvarlig for utgivelsene og ber om innspill fra utvalget og ressurspersoner, innen
begynnelsen av juni måned, for kommende utgivelse.
Videre forslag fra Vickey er at to skolegruppeledere går sammen om et halvt år av gangen for
utarbeidelse av informasjonsskriv fra Oslo KFU.
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Utvalget og ressurspersoner aksepterte forslaget.
Skolegruppe A og B vil i den forbindelse utforme første informasjonsskrivet etter sommeren.
Eksempler på innhold i informasjonsskrivet kan være som følger:
Generell informasjon fra KFU, innspill fra skolegruppemøter, kommende kurs, status
oppdateringer, hovedfokus, resultater og opplevelser/informasjon som er nyttig for andre
FAU-er.
Spørreundersøkelse
Spørreundersøkelse i regi av Oslo KFU sendes ut hvert år (i juni) til alle FAUer.
Erlend holder i dette og skal se/lese gjennom spørsmålene for korrektur/forbedringer før
utsendelse.
Møtedatoer for høsten 2016
Utvalgsmøter: 01. September, 13. Oktober, 03. November og 01. Desember.
Grunnkurs: Tidligere foreslått dato; 12. Oktober er blitt flyttet til 19.oktober.
Stormøte: Dato foreløpig ikke satt.
1.2 Skolegrupperunde:
Oslo KFU har fått positive tilbakemelding fra en rekke FAUer og rektorer vedrørende
skolegruppemøtene. Det har vært interessante diskusjoner og mange gode innspill.
Skolegruppene hadde møter på følgende datoer:
Skolegruppe A (13. April) – Prinsdal skole
Skolegruppe B (28.April) – Høyenhall skole
Skolegruppe C (03. Mai) – Haugerud skole
Skolegruppe D (27. April) – Sofienberg skole
Skolegruppe E (17. Februar) – Maridalen skole
Skolegruppe F (18.April) – Bjørnsletta skole
Referater fra skolegruppemøtene sendes til sekretær for Oslo KFU som videre publiserer det
på hjemmesiden www.oslokfu.no.
2. STATUS OPPDATERING:
Sommeravslutning 08.juni på Vøienvolden gård.
Selje og Victoria skal lage en invitasjon som sendes ut til styret, utvalget og ressurspersoner
snarest. Et ønske fra styret er å invitere samarbeidspartnere. Utvalget og ressurspersoner var
positivt innstilt på dette.
3. DISKUSJONS SAKER:
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Hvilke saker / tema skal Oslo KFU engasjere seg i fremover?
- Erfaringsoverføring.
Forslag fra Sanja:
Formidle og profilere av informasjon på hjemmeside og Facebook.
Det er ønskelig at alle bidrar til å legge ut, dele og linke til nyttig informasjon som er aktuelt
for vårt arbeid. Informasjon som formidles på utvalgsmøtene kan også informeres på vår
Facebook side. Eksempel fra agendaen: Oppdatering fra styret.
Det er også mulig å tagge, ta bilder og skrive en kort takkemelding på Facebook etter
deltagelse fra inspirerende kurs/møter (for eksempel Stormøte mot Mobbing den 12. Mai).

Temakveld:
Nettvett og digital dannelse – omfanget av tilgjengelighet som er på nett påvirker elever i stor
grad.
Erlend la frem et forslag til temakveld i regi av Datatilsynet. Hans kontakter har sagt seg
villige til å laget et eget opplegg for oss. Erlend følger dette opp videre og vil komme tilbake
med et forslag til mulig opplegg.
Personvern er en grunnleggende rettighet. Ettersom nettvett og digital dannelse er dagsaktuelt
tema stiller det seg mange interessante spørsmål som barn og unge bør vite. F.eks.: Vet barn
og unge hvilke lover og regler som gjelder for deres eget personvern?
Felles skolegruppemøter:
Felles skolegruppemøter hvor to skolegrupper slår seg sammen har tidligere vært vellykket. I
den forbindelse kan de som ønsker planlegge dette ved høstsemesteret. Dette er opp til hver
skolegrupper, og ikke nødvendig.
Diskusjonssaker på agendaen fortsettes den 08.juni.
Dersom det er annet kan det sendes til Victoria (Postmottak@oslokfu.no) som
videreformidler videre til styret.
MØTET AVSLUTTET KL 20.30. NESTE MØTE ER 08 JUNI PÅ VØIENVOLDEN GÅRD.
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