REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU
Dato: Torsdag 01.02.18
Tid: kl: 18.30
Sted: Voksenopplæring, Helsfyr
Tilstede: Vickey Bonafede (leder Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU), Attia Mirza
Mehmood (styremedlem Oslo KFU), Erlend de Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Hanne
Wangen (leder skolegruppe B), Erik Olsson (nestleder skolegruppe C) Leif Algermissen
(påtroppende leder skolegruppe D), Live Kristiane Skarvang (leder skolegruppe E), Kjersti
Austdal (leder skolegruppe F) og Marianne Trettenes (ansatt Oslo KFU).

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

Faste punkter
Kort info/oppdateringer fra styret
• Styret skal i møte med UDE kommende tirsdag, snakket om flere punkter som skal tas
opp (oppfølging av Portalen og It’s, funn i Elevundersøkelsen særlig sett opp mot
trygghet og trivsel, oppfølging av SMU ved alle skoler i Oslo, Foreldrekonferansen og
FAU-prisen, kanalplan ved den enkelte skole).
• Høyres bystyregruppe har tatt kontakt vedrørende den nye skolebyrådens avgjørelse om
å stoppe skriftlig vurdering. Bystyregruppen vil gjerne vite hva foreldrene i Oslo mener.
Oslo KFU vil lufte dette med UDE til uken, altså hvordan vurderingsverktøyet brukes.
• KFU i Ski har, etter råd fra FUG, tatt kontakt for å få informasjon om og innsikt i hvordan
drive KFU-arbeid. Lederen der kommer på Foreldrekonferansen og styreleder Vickey
Bonafede skal delta på et møte hos dem i april.
• SAMFOR oppløses grunnet manglende engasjement fra etatene og foreldregruppen,
samt politiet. SAMFOR har virket i 12 år, nå er det behov for andre ting enn det som var
grunnlaget for organisasjonen. Oslo KFU undersøker mulighet for å bidra inn i SaLTo en
gruppe med tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, som driver med blant annet
kriminalitet og rusforebyggende arbeid.
• Oslo KFU har tatt et initiativ til dialogmøter med Skolelederforbundet.
Utvalgsmedlemmer i Oslo KFU kan være med på dette, sett ut fra egne ønsker og behov
innen skolen/skolekretsen.
• Oslo KFU hadde et veldig positivt møte med den nye skolebyråden, Inga Marte
Torkildsen, der hun la frem noen av sine tanker om sin rolle som byråd fremover.
Byråden vil delta på hele Foreldrekonferansen.
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Kommende møter, invitasjoner
6. februar – dialogmøte med UDE, styret deltar.
27. februar- «Samfunnsdugnad» møte, Allan deltar
27. februar – "Bli kjent med SaLTo" møte, Allan og Vickey deltar
8. mars - jurymøte om FAU-prisen.

15. mars – Foreldrekonferansen
12. april – Årsmøte
April - skolegruppemøter i samarbeid med UDE, mer informasjon kommer

Diskusjonsaker
1. Skolegruppemøtene i februar
• C og D: Torsdag 08.02.18, Bryn skole. Temakveld om mobbing.
• A og B: Tirsdag 13.02.18, Rosenholm skole. Erfaringsutveksling. Fokus på inkludering.
• E og F: Tirsdag 13.02.18, Ris skole. Fokus på inkludering.
Ønske om at skolegruppemøtene i april utvides med 30 min, da deltakerne har uttrykt
behov for dette grunnet spørsmål til områdedirektørene og spørsmål generelt.
NB! Huske å snakke om FAU-prisen på møtet, prøve å få medlemmene våre oppmerksom
på at de kan melde inn saker de har jobbet/jobber med.
Det vil bli nedskrevet noen punkter om Oslo KFUs involvering i
ressursfordelingsmodellen. Dette kan lederne av skolegruppene ta med seg på
februarmøtet, i tilfelle det vil bli stilt spørsmål om endringene som har skjedd i
Osloskolen som følge av modellen.
2. Foreldrekonferansen 15. mars 2018
• Programmet er ferdig, alle som skal holde foredrag er i boks (5 stykker). Temaet er
inkludering, deltakelse og mestring. Flere stands som stiller opp.
• Videre arbeid: Arbeidsgruppen trenger hjelp til gjennomføringen av selve dagen. De
sender ut et forslag til liste, så må det enkelte utvalgsmedlem og ressursperson gi
beskjed hvis noe må endres.
3. Handlingsplan for Oslo KFU
• Allan orienterte om at Oslo KFU følger inneværende handlingsplan og at fokus styres
av behov og kapasitet. I planen for 2018-2019 er det lagt inn flere underpunkter og
gjort noen justeringer på andre punkter. Endringene er gjort som en respons til den
utvidede rollen skolene har i nærmiljøet og for at foreldrene skal kunne ha innsikt i og
delta på arenaer som gjør at vi ser hele barnet og mer av den tiden som påvirker
skolemiljøet. Den nye planen utarbeides ferdig til årsmøtet i april.
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•

http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2016/11/Handlingsplan_Oslo_KFU-2017-2018290317.pdf

4. Årshjulet
Forslaget til nytt årshjul ble diskutert. Dette er tenkt er arbeidsverktøy for Oslo KFUs utvalg
og styret. Det er ønskelig å kjøpe årslisens for plandisc, slik at det åpnes flere funksjoner og
at hjulet kan legges ut på nett.
5. Rekruttering til verv i styret, skolegruppene og utvalget
Det er fint å dele arbeidet i skolegruppene på flere. Ledelsene i skolegruppene bør se etter
folk som er ekstra engasjerte. Kanskje noen av disse kan eller vil være med å bidra i Oslo
KFU.
Eventuelt
KFU-info sendes ut i uke 6. Dersom noen i utvalget har innspill, send disse på mail til Vickey
innen utgangen av denne uka.
Kjersti Austdal vil gjerne være med i SaLTO på vegne av Oslo KFU, spesielt innen
rusforebyggende arbeid. Ref. møteplan over – Allan og Vickey deltar i et "bli kjent møte" for
å drøfte KFUs rolle og bidrag inn i SaLTo, dernest er det naturlig å koble på Kjersti og
eventuelt Erlend for videre representasjon og ivaretakelse.

Neste utvalgsmøte er 01.03.18 kl 18:30, Voksenopplæring Helsfyr.
Møtet ble hevet 20:29.
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