REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU
Dato: Torsdag 06.04.17
Tid: kl: 18.30
Sted: Voksenopplæringen Helsfyr, Svovelstikka 1
Tilstede:
Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU), Attia M. Mehmood (Styremedlem Oslo KFU), Sanja Skaar
(Leder skolegruppe A), Ingvild Carina Nærstad (Nestleder skolegruppe A), Erik Olsson
(Nestleder skolegruppe C), Kristin Nordseth (Nestleder skolegruppe E) og Marianne
Trettenes (Sekretær Oslo KFU).

Oppdateringssaker
Valg av referent: Marianne Trettenes
Gjennomgang av dagsorden og innkalling ble godkjent.

Faste punkter
Kort info/oppdateringer fra styret
Dialogmøte med UDE og skolebyråden:
- fulgt opp saker fra våre styre- og utvalgsmøter. Særlig tatt opp ressursfordelingsmodellen,
AKS-evalueringen, revidering av standarden for skole-hjemsamarbeidet og Stormøtet. Ga
tydelig tilbakemelding på at 2,5 dagers frist er for lite for oss frivillige foreldre på
høringsfrister. Ønsker også et ’mykere’ og mer nyansert språk i de nye standardene; et språk
som vil invitere mer til samarbeid mellom skole og hjem. Skolemiljøvalget (SMU) var også
tema, der det ble tydeliggjort at dette er et lovpålagt organ for skolene. Det ble også avklart
hvilke infopunkter som skal opp på de kommende skolegruppemøtene 27. april 2017. Disse
er sendt på mail til alle i utvalget.
- deltakelse på andre møter: Vickey snakket til rektorene på skoleledermøtet 28.03.17 om
hva SMU er og hvordan dette organet kan/skal brukes i skolehjemsamarbeidet.
Kommende møter, invitasjoner
- Nytt møte med byråden i mai for å følge opp saker som er tatt opp.
- Oslo KFU er invitert til ’Aksjon skolestart’ 24. mail 2017. Vi vil høre om påtroppende leder i
skolegruppe F vil representere foreldrestemmen i dette foraet. Følgegrupper handler ikke
bare om å trygge elevene til skolen, men det åpner muligheten for å bli kjent med både barn
og voksne man i utgangspunktet ikke har kontakt med. Altså fellesskap og viktig sosialisering
og skaper en nærmiljøkultur (et skolemiljøtiltak, noe for SMU?).
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Diskusjonsaker
1. Handlingsplan 2017/2018
- denne er nå ferdig utarbeidet og godkjent av styret.
2. Skolegruppemøtene i april, et samarbeid med UDE
- alle skal ha møte torsdag 27.04.17. Alle de tre gruppene må lage egne agendaer. Husk at
områdedirektørene skal ha sin tid til informasjon fra Osloskolen. MEN: rekruttering må
være med på agendaen. Forslag: hva med å prøve å rekruttere folk ut fra spesielle felt
som de er engasjert i, og ta med dette engasjementet inn i Oslo KFU? Vi trenger
ressurspersoner. Hva med å få med en representant fra hver skolegruppe og danne
ressursgrupper på tvers som eksempelvis driver med skolebehov og trafikk? Det bør også
settes av tid til at FAUene bør kunne spørre hverandre om ting (en åpen halvtime). Det
har FAUene ønske om og utbytte av. Det må også orienteres om at det i juni kommer en
spørreundersøkelse (elektronisk) som folket må svare på. Oslo KFU bør også mane til at
FAUene liker oss på facebook - det er en mye kjappere måte å dele informasjon på.
3. Stormøte 22. mars 2017
- Fire gode foredrag, men ett snakket ikke til foreldregruppa. Tips til tydeliggjøring ved
neste stormøte: spisse foreleserne til at de i sin rolle skal snakke til foreldre (ikke
politikere, studenter etc).
- Behov for lengre pause, folket har behov for å diskutere temaet på møtet og drive litt
erfaringsutveksling. Minst 20 min.
- Hva med stands? Ble de brukt slik vi ønsker? Ble de overflødige?
- Er det ønskelig å vurdere om stormøtet skal løftes ut av UDEs lokaler, for å ikke lage
forvirring i hvem som er vertskap? Eller lage noen ’kjøreregler’ for dette til kommende
arrangement?
- Forslag om å bytte navn fra ’Stormøte’ til eksempelvis Foreldrekonferanse, Konferanse
om skole-hjemsamarbeid. Forslag tas i mot!
- Streaming av neste års konferanse? Vickey tar kontakt med rektor på nærskolen og
sjekker om dette kan være et prosjekt for medialinja neste år.
6. Årsmøte 2017
- Vickey og Attia har ett år igjen i sine verv, Erlend står på gjenvalg som styremedlem og
nestleder Allan står også på gjenvalg.
- årshjulet for Oslo KFU: kan legge dette ut på nettsiden og lage link til/legge ut en tabell
som er mer ’oversiktlig’.
7. Rekruttering til ledelse/verv i skolegruppene
- Oslo KFU ønsker å lage en valgkomite, dette må først opp som vedtektsendring til
årsmøtet i 2018. Inntil da må styret og utvalget jobbe aktivt med å rekruttere nye
medlemmer. Vickey var tydelig på at ALLE kan komme med innspill om navn på mulige
engasjerte kandidater, så kan hun ta kontakt med vedkommende.
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Eventuelt
Arbeidsgrupper
- Behov for å danne gruppe opp mot kommende Grunnkurs. Sanja, Kristin og Marianne
meldte seg til å sitte i denne. I tillegg vil Oslo KFU sende en forespørsel om å være med til
alle som deltok på Stormøtet. Vickey holder i denne tråden.
- Behov for gruppe som jobber med å lage spørreundersøkelse. Sanja og Marianne meldte
seg til dette.
- Behov for å lage et årshjul for SMU, hvem kan bidra? Ingvild er interessert, Allan kan backe
opp i dette arbeidet. Ingvild ønsker innspill på skoler som har fungerende SMU. Hvordan
gjøre dette til et generelt årshjul? Udir har laget et forslag til hva årshjulet kan inneholde.
Forslag: sjekke med fungerende SMUer om Udirs forslag funker og om det er dette SMUene
jobber med eller ikke. Ingvild følger opp.
è Alle i FAU-medlemmer i Oslo og utvalgsmedlemmer i Oslo KFU er velkomne til å være
med i alle arbeidsgruppene. Bare ta kontakt med oss!
Spond: Oslo KFU skal teste ut Spond via utvalget for å finne ut om dette er noe vi ønsker å
bruke opp mot skolegruppemøter. Spond er et program som er en enkel måte å organisere
grupper på, blant annet invitasjoner, arrangemnter og bildedeling. Alle registrerte kan motta
og svare på forespørsler via Spond uten å ha appen selv. Kommunikasjonen skjer via Spond
(for dem som har appen), sms eller mail. Marianne følger opp dette etter påske.
Fotballverdensmesterskap for hjemløse og rusmisbrukere: Ingvild spiller inn at
Frelsesarmeen arrangerer fotballverdensmesterskap for hjemløse og rusmisbrukere i
august/september Ligger til rette for mange gode læringssituasjoner for unge gjennom
vertskap fra Norge. Kan det være interessant at Oslo KFU sender ut info til FAUene om mulig
elevdeltakelsee fra skolene? Utvalget foreslår at UDE kontaktes direkte, ikke via Oslo KFU,
eksempelvis inn mot helseutdanningene på vgs. Oslo KFU kan løfte frem det humanitære
aspektet i arrangementet via facebook, KFU-info og hjemmesiden.
Tanker og spørsmål løftet frem gjennom diskusjonen:

- I forslag til ny opplæringslov ble SMU fjernet. Spørsmålet er da hvordan skoleleder skal
følge opp skolemiljøet når de ble stående alene. Løsning på uteblivelse av SMU er at
driftstyret (DS) kan utvides med flere deltakere i perioder, slik at slike saker kan diskuteres.
Men Oslo KFu stiller spørsmål ved om dette er hensiktsmessig, da elevene ikke deltar i DS og
foreldrene er ikke i flertall.
- behov for å lage et ’system’ for avklaring av datoer og møtested til skolegruppemøtene.
Styre skal ta opp i dialogmøtene med etaten at det er skolegruppemøter medio februar (og
evt. medio september), med områdedirektørene medio april og medio november. Få hjelp til
å avklare datoene med områdedirektørene. Forutsigbarhet er nødvendig for at våre frivillige
skal kunne bidra med sitt engasjement.
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- Skolefotografering: det er store prisforskjeller på dette i Oslo. Fotograferingen skjer i
skoletiden, så skolen har et ansvar. Dvs at alle FAU kan selv velge hvem som skal ta bilder og
har mulighet til å hente inn anbud fra flere leverandører. FAU bør høre med foreldrene om
de er fornøyd med kvalitet og pris på tidligere fotografering og velge ut fra sine behov. Oslo
KFU skal ikke markedsføre slike ting, men vi informerer om hvordan FAU kan gå frem i, både
ved fotografering, skolegensere etc. Dette bør være en orienteringssak på kommende
skolegruppemøter.

Møtet ble avsluttet 20:44.
Neste utvalgsmøte er 04.05.17 kl 18:30, Voksenopplæringen på Helsfyr, Svovelstikka 1.
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