REFERAT FRA STYREMØTE I Oslo KFU
Dato/tid: Torsdag 20. september 2016, kl. 19.00-21.00
Sted: Duggveien 2 (hos Vickey)
Referent: Attia
Tilstede: Vickey Bonafede, Erlend de Bouvrie, Attia Mirza Mehmood

Saksliste:
Oppfølgingssaker fra forrige styremøte, 24.august:
§

Gjennomgang av handlingsplan
o Flyttes til neste møte.

§

Spørreundersøkelsen - Innspill som trengs å fanges opp i til kommende grunnkurs,
Erlend/Vickey:
o Evalueringsrapporten, høsten 2016 viser at ett større antall nye FAUere har besvart
på undersøkelsen enn tidligere. Flesteparten er valgt som leder på FAU-møtet. Stor
andel sier at de kjenner skolens psykiske helseplan og mobbeplan. Av besvarelsene
kommer det frem at SMU virkes lite fruktbar.
o Spørsmål og svar som bør fremheves og bl.a. er aktuelle diskusjonspunkter til
grunnkurset er:
- Hvordan SMU’s funksjon kan gjøres fruktbar på skolene?
- Hvordan FAU-leder rekrutteres?
- Hvordan jobbes det med å inkludere det flerkulturelle mangfoldet i FAU?
o På spørsmålet om hvem som har gitt opplæring i FAU-vervet har flesteparten svart at
de er selvlært. Det forteller hvor viktig det er å få profilert grunnkurset godt nok utad
mot FAU gjennom skolene.

§

Status Høstens grunnkurs, Erlend og Vickey:
o Ett hovedpunkt til grunnkurset er å snakke om SMU. Erlend ser på hvilke flere funn
fra undersøkelsen som bør taes opp på grunnkurset.
o Aktuelt med trekantsamarbeid som gruppeoppgave. Det er relevant å snakke med
Sanja i utvalget om trekantsamarbeid. Psykisk helse bør være et tema for
gruppeoppgave. Gruppene får forskjellige tema og en fra kfu sitter i gruppene som
observator / veileder. Det motiverer utvalgsmedlemmene til å engasjere seg i
grunnkurset.

§

Status Vårens stormøte, Attia og Allan:
o Dato er sendt til skolebyråden. Tentativ tid er oppgitt med forbehold. Følge opp og
vektlegge hva hun skal snakke om.
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o Flere relevante foredragsholdere er aktuelle. En liste lages over alle forslag som
Vickey, Endre og andre i utvalget sender inn.
o Aspekter som vitenskap, personlige erfaringer, institusjonell tilnærming og
hjelpeapparatets funksjon, er aktuelt å vurdere iht. innlegg vedr. tema psykisk helse.
§

Vedtaksprotokoll, Erlend:
o Sendt epost til Victoria. Erlend følger opp.

Nye saker:
§

Oppsummere statusmøter hos etaten. Oppsummering brukes til intern bruk. Vickey
sammenfatter punktene hun har fått fra Erlend og Attia.

§

Tema for november møtene er diskutert med etaten. Vickey sender inn forespørsel til
Petter og ber spesifikt å sette på agenda;
- Hvilket ansvar skoleleder har i opplæring av foresatte med tanke på verv.
- Hvordan skolene følger opp rekrutering til verv og at lovpålagte utvalg er i
virksomhet.

§

Dato for høstens skolegruppemøter – Følges opp av utvalget.

§

Status/gjennomgang av økonomi: Styreledere redegjorde for at vi ligger an til et
beskjedent overskudd. Styret tar gjennomgangen av økonomiske status til orientering
og godkjenner.

§

Sekretærsituasjon: Victoria sier opp f.o.m 1.10. med tre måneders oppsigelsestid. Vickey
har vurdert en kandidat. Allan og Vickey skal ha møte med kandidaten. Den nye
kandidaten fases inn i stillingen i desember evnt. inviteres kandidaten til grunnkurset.

§

Eventuellt: Erlend har vært i møte i cøliakiforeningen. Allergier hos barn er et økende
proble. Kfu er forespurt om å utrede juridisk vurdering av reglementet for sårbare
elevgrupper. Hvordan blir elevene møtt på skolen. Kfu foreslår for foreningen at de tar
problemstillingen opp formelt med skolene. Ber skolen lage rutiner. Kfu vil favne om alle
elevgrupper. Det foreslås at informasjon om foreningen legget ut på Kfu’s hjemmeside.
Kfu skal fortsette å samarbeide med foreningen og Erlend holder utvalget oppdatert.

§

Mulig saker fremover.
Videreføres i sin helhet.

Neste styremøte holdes i forkant av utvalgsmøtet 3. november

