REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU
Dato: Torsdag 02.02.17
Tid: kl: 18.30
Sted: Voksenopplæringen Helsfyr, Svovelstikka 1
Tilstede:
Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU), Allan Gloinson (Nestleder Oslo KFU), Attia M. Mehmod
(Styremedlem Oslo KFU), Erlend des Bouvrie (Styremedlem Oslo KFU), Sanja Skaar (Leder
skolegruppe A), Ingvild Carina Nærstad (Nestleder skolegruppe A), Hanna Wangen (Skolegruppe B),
Erik Olsson (Nestleder skolegruppe C), Kristin Nordseth (Nestleder skolegruppe E), Inger Helene Frivik
(Ressursperson), Svein Erik Berget (Ressursperson) og Marianne Trettenes (Sekretær Oslo KFU)

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

Faste punkter
Presentasjon av gamle og nye medlemmer i utvalget.
Kort info/oppdateringer fra styret

- styret forbereder et dialogmøte med Utdanningsetaten 15.03.17. Hvis utvalget har saker som bør
spilles inn, så send mail til postmottak som videreformidler til styret.
- Allan og Vickey har vært på møte hos Forandringsfabrikken, under temaet: Når skolen ikke passer.
- Allan har vært på møte om ressursfordelingsmodellen i grunnskolen. En relativt komplisert og lite
fleksibel modell spesielt når det gjelder kortsiktige endringer i skoledemografikken. Konklusjonen er
at Osloskolen er drevet veldig rimelig, kanskje utenfor rimelighetens grenser for enkelte skoler. En
skjevhet i dagens modell favoriserer vestkantskoler og skoler litt utenfor. Dette forverrer situasjonen
for en del skoler i øst og indre øst. Usikkert om det blir endringer i det hele tatt. Underliggende
inntrykk er at det brukes for lite penger noen av på skolene i Oslo. Modellen er lagt ut på høring,
rektorene skal sende ut til FAUene og driftstyrene. Fristen er 07.03.17. Skolegruppemøtene som skal
være i februar bør vurdere om dette skal informeres om under møtene, slik at driftsstyrene ved
skolene kan få mulighet til å gi innspill. Sanja har innspill fra forrige høringsrunde, hun skal se om hun
kan formidle notatene/presentasjonen fra den gang. Svein Erik ser også etter sine notater. Allan
supplerer. Ønskelig at denne spres til utvalget/skolegruppene? Ligger også bakgrunnsinfo på
hjemmesiden til Oslo KFU, http://oslokfu.no/nyttige-lenker/erfaringer/fauokonomi/ressursfordelingsmodell/
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- kontrakten for drift av hjemmesiden må reforhandles, fordi dagens avtale ikke har noe sluttdato.
Leverandøren skal sende et forslag til Oslo KFU om muligheter for endring samt forslag til ny
kontrakt.

Kommende møter, invitasjoner

Årsmøtet avholdes 19.04.17. Viser til ytterligere informasjon om møtet i KFU-info for februar 2017,
http://oslokfu.no/oslo-kfu-informasjon/

Diskusjonsaker
1. Handlingsplan 2017/2018
Allan informerte. Formål: Styrke skole-hjemsamarbeidet ved aktivt å dra veksler på både
foresatte og ansatte ressurspersoner.
- to hovedmål: 1) KFU skal være et rådgivende organ og 2) Styrke kjennskapen til Oslo KFU.
Ergo, vi skal engasjere oss i alt som har med elevene å gjøre og bidra til et smidig skolehjemsamarbeid. I politiske fora (FUG, Byråden for oppvekst og kunnskap, Utdanningsforbundet)
og med samarbeidspartnere (inspirasjons- og retningsskapende aktører; SAMFOR, bymiljøetaten,
Trygg trafikk etc). Ett årlig stormøte, alle medlemmer av FAU inviteres. Det samme gjelder
rektorer og områdedirektørene. Jobber med rekruttering av nye medlemmer til Oslo KFU, holde
skolegruppemøter, samarbeide med områdedirektørene om fellestema samt arrangerer et
grunnkurs for nye og gamle FAUledere. Men - vanskelig å lodde stemning i skolene dersom
FAUene ikke deltar i skolegruppemøtene. KFU jobber aktivt for å oppdatere kontaktregisteret sitt
gjennom året. Hovedsakelig styret som har ansvar for områdene i planen, men det trekkes inn
ulike ressurspersoner ved behov.
Styrken til Oslo KFU? Å være på tilbudssiden! Når man gir, så får man også. Oslo KFU er både et
informerende og påvirkende organ. Utvalget valgte å flytte rangeringen på noen av punktene i
planen, deriblant at et delmål ble et hovedmål. Utvalget er glade for at tidligere hovedmål nå har
blitt et delmål. Det viser at arbeidet Oslo KFU trekker i positiv retning. Planen skal godkjennes på
årsmøtet og deretter legges ut på hjemmesiden til Oslo KFU.
2. Informasjon om utvalgs-, styremedlemmer og ressurspersoner på hjemmesiden
Navn, verv og mail/tlf legges ut. Bilde foretrekkes, men det er lov å forbeholde seg dette. Siden
oppdateres fortløpende.
3. Skolegruppemøtene i februar og april
- A og B skal ha felles møte 14.02.17 på Lusetjern skole. E og F skal ha felles møte 15.02.17 på
Huseby skole. Begge gruppene skal ha fokus på psykisk helse, en fin oppkjøring til Stormøtet i
mars.
- A og B har også avklart skolegruppemøte, inkludert områdedirektørene, 27.04.17.
Dersom noen i utvalget har innspill til kommende møter, så send dem til posttmotak@oslokfu.no. Da
videreformidles disse til gruppelderne og/eller styret. Ønskelig med oppfølging av Skolemiljøutvalget
(SMU) i skolegruppemøtene, samt hvor aktive SMUene faktisk er på egne skoler. SMU kan pålegge
skoleleder en undersøkelsesplikt i saker som drøftes, men det gjøres oppmerksom på at dette ikke
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gjelder enkeltsaker. SMU er det eneste organet hvor alle aktører på skolen er representerte. Utvalget
kan på vegne av elever og foreldre og for å støtte andre skolebrukere, be skolen om tiltak for å bedre
skolemiljøet og be om at skolen følger opp tiltakene. Det kan for eksempel gjelde planer og systemer
som skolen har, problemer med miljøet til en gruppe elever, et helt klassemiljø eller hele
skolemiljøet. Hvis det gjelder et konkret tilfelle av for eksempel mobbing, er det mest praktisk om
henstillingen kommer fra eleven selv eller foreldrene til eleven. Andre kan eventuelt be om tiltak på
deres vegne, dersom eleven eller foreldrene ønsker det. Hvis skolemiljøutvalget ber om tiltak på
vegne av en eller flere elever eller foreldre, må utvalget presisere hvilke bestemte personer det
gjelder, eventuelt om utvalget ber om tiltak for planer og systemer på skolen. For mer informasjon
om hva SMU er og hvordan FAU-ene kan jobbe med dette på egen skole ligger på
http://oslokfu.no/skolemiljoutvalget-smu/
Forslag: til skolegruppemøtene som kommer, dersom noen av gruppene ønsker det, kan det
dypdykkes i skolenes SMU. Kontakt postmottak@oslokfu.no for å få tak i nestlederens mange
spørsmål som kan stilles til FAU-medlemmene for å kartlegge hvordan SMU virker/ikke virker.
Kanskje rektorene mangler kunnskap om hvordan å etablere og drive SMU?
4. Stormøte 22. mars 2017
- Attia informerte. Den røde tråden er helse (fysisk, psykisk og sosialt): hva er lovgivende praksis i
dag, hvem kjenner det på kroppen, hva sier barna selv, hva er mulig å få til, hvem skal gjøre hva
og hvordan og hva gjør de ansvarlige.
- seks foredrag: Utdanningsdirektøren, Elevorganisasjonen, Forandringsfabrikken, en
helsesøster, muligens R-BUP (Regional Barne- og ungdomspsykiatri) og byråden for oppvekst og
kunnskap
- samarbeidspartnere holder stands. Allan koordinerer og møter disse.
- Allan og Attia trenger å vite hvem fra utvalget som kan stille opp denne dagen, så fordelers ulike
oppgaver til medlemmene.
- twitter: Sanja lager klar flere #
- registrering og program: Marianne og Erlend
- oppsummeringer underveis: Kristin
- bilder: alle, Marianne sammenfatter
- tidtaker for taletid: Sanja
- ønsker velkommen: Vickey og Allan
- blomster/gaver: Vickey
- kontaktperson for stands: ? på selve dagen, på plass og under møtet
5. Elevundersøkelsen
Stormøtet har sin basis i mange funn fra elevundersøkelsen. Alle rektorene har nå fått tall på sin
skole. Tallene bør trekkes inn i FAU-arbeidet, samt sees nærmere på i elevrådet og SMU.
6. Oslostandard for skole-hjemsamarbeid
Styret i Oslo KFU har gitt mange innspill til høringsutkastet, på tross av kort høringsfrist på 2,5
dager. Det ligger forventninger til at disse blir tatt med i den nye Oslostandarden.
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Eventuelt
Tanker og spørsmål løftet frem gjennom diskusjonen:
- Blir skolegruppe G (spesialskoler) invitert til Stormøtet? Det er ønskelig og skal bli fulgt opp.

Møtet ble avsluttet 20:37
Neste utvalgsmøte er 02.03.17 kl 18:30, Voksenopplæringen på Helsfyr, Svovelstikka 1.
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