REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU
Dato: Torsdag 05.01.17
Tid: kl: 18.30
Sted: Voksenopplæringen Helsfyr, Svovelstikka 1
Tilstede:
Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU)
Ingvild Carina Nærstad (Nestleder skolegruppe A)
Karl Nafstad (Skolegruppe B)
Lina Bakke Aarseth (Ressursperson skolegruppe D)
John Sørland (Ressursperson skolegruppe D)
Selje Lyngseth (Leder skolegruppe E)
Kristin Nordseth (Nestleder skolegruppe E)
Eivind Haanes (Påtroppende leder E)
Marianne Trettenes (Sekretær Oslo KFU)

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

«Bli kjent» runde
Presentasjon av gamle og nye medlemmer i utvalget.

Faste punkter
Kort info/oppdateringer fra styret
o Møte med byråd for oppvekst og kunnskap (OVK) – godt møte; styret fulgte opp behov
for bedre og mer lik opplæring av driftsstyremedlemmer, styret tok også opp
utfordringer knyttet til at flere skoler i Oslo ikke har et skolemiljøutvalg. OVK vil i
tildelingsbrev til Utdanningsetaten opplyser om at det er behov for opplæring av
driftsstyremedlemmer og at flere skoler mangler skolemiljøutvalg. Skolene skal
oppfordres til åpenhet, ved f.eks at navn på representanter og referater legges ut på
hjemmesider. Styret fulgte opp varslet endring i tallgrunnlag som skal utgjøre grunnlag
for beregning i ressursfordelingsmodellen. Som modellen nå fungerer så oppfattes det
at den i særlig grad rammer små skoler. Evaluering av AKS-tilbudet og tiltak som er
iverksatt, her jobber OVK med en forskriftsendring om standardvedtekter for AKS.
Trivsel og trygghet er fundamentet for læring og styret stilte spørsmål om hvorfor
skoleleder måles på elevens fremgang og ikke trivsel. Selv om OVK forsikrer at
skoleleder også måles på hver elevs trivsel, legger her elevundersøkelsen til grunn, så
ønsker vi at dette skal komme høyrer opp på skoleleders prioriteringsliste. KFU
inviteres til å spille inn forslag til hvordan dette kan gjøres / forslag fra utvalget?
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Helsesøstertilbud, 10% fraværsregelen è kom med innspill til neste møte for
saker/tema vi oppfatter bør vektlegges.
Sikkerhet og vurdering av transparente skolebygg ble også tatt opp og OVK vil
informere om at KFU ønsker denne saken på høring.
o

Møte med FUG (Det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen) – innføring i tillitsverv
i skolen/behov for veileder? Hvem/hvordan følges oppstart av et FAU opp og hvem
følger opp hvis ting ikke blir gjort? Manglende FAU? Manglende SMU? Hva gjør vi hvis
rektor ikke tar tak i ting? Hvor henvender vi oss?

Diskusjonsaker
1. Utvalgsmedlem - hva nå?
Hva er SMU? Hensikten er at elevene selv skal være med å skape et trygt og godt
skolemiljø, både fysisk og psykisk. Eks: manglende sitteplasser i kantinen, dårlig inneluft,
påpeke steder på skoleveien som elevene synes er utrygge. SMU skal være et organ med
tydelig påvirkningskraft, der elevene skal ha et reell medvirkning. Skolens ledelse skal
være med, slik at saker kan forankres i skolens planer.
Burde KFU lage en spørreundersøkelse om hvilke skoler som ikke har SMU? Hvordan
behandler UDE eventuelle avvik på dette feltet? Eller burde ikke UDE kunne komme opp
med tall om hvor mange skoler som har SMU? Veldig varierende om skolen har SMU og
om det faktisk er aktivt og har medvirkning.
Bør KFU arrangere to Grunnkurs i året, ett på høsten og ett i vårhalvåret? For å
imøtekomme skifter av FAUrepresentanter i skolen og at oppstart av nye FAUer ofte
skjer veldig sent utpå høsthalvåret.
Hva med minikurs om FAUarbeid på skolegruppemøtene?
è Sjekk ut brosjyren om ’Hva er FAUarbeid’ som ligger på hjemmesiden til
www.oslokfu.no
Årshjulet til KFU ble gått gjennom og forklart. Hjulet forteller om aktivitetene gjennom
året; utvalgsmøter første torsdagen i måneden. KFU sparrer mye med FUG, hører med
dem hva de mener i saker når henvendelsen gjelder/berører skole-hjemsamarbeidet på
nasjonalt nivå. Spørsmål som omhandler Osloskolen er det KFU som uttaler seg om, også
opp mot FUG.
KFU-informasjon sendes ut til skolene og FAUene fire-fem ganger i året. Der kan alle i
utvalget komme med innspill til det som skal oppdateres; eksempelvis saker som KFU har
arbeidet med og påvirket.. Nytt layout på KFU-info ble presentert og tatt svært positivt
imot av utvalget.
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Innspill ifht felles skolegruppemøter: hvordan få til meningsutveksling hvis det er mer
enn 20-30 i ett møte? Hva med om skolegruppemøtet i februar er delt inn etter
skoletrinn? Småskole, mellomtrinn og ungdomsskole? Det er et behov for skolegrupper
som ikke har egne ledere, at også disse kan bli dratt med i arbeidet fremover inntil
ledelse i alle skolegruppene er på plass.
2. Handlingsplan 2017/2018
- innspill til fokus fremover, satsningsområder osv
Utvalget ble presentert for et utkast av planen, som er et arbeidsverktøy for
medlemmene av Oslo KFU. Denne skal vedtas på årsmøtet i april. Utvalget ble invitert til
å gjøre seg kjent med innholdet i handlingsplanen og en grundig gjennomgang av denne
settes opp som sak på neste utvalgsmøte.
3. Informasjon om utvalgs- og styremedlemmer og ressurspersoner på hjemmesiden.
Forslag: Utvalget presenteres via hjemmesiden med navn og bilde. Bilder tas på neste
møte, alternativt så sender medlemmene egne bilder til postmottak.
4. Stormøte 22. mars 2017
Allan og Attia er ansvarlig for opplegget, og må tydelig spille inn behov til utvalget om
hva de ønsker utvalgsmedlemmene eventuelt skal bidra med i forkant og under selve
gjennomføringen. Endelig opplegg presenteres for utvalget på neste møte.

Tanker og spørsmål løftet frem gjennom diskusjonen:
Neste skolegruppemøte bør kanskje ha et tema som omhandler mental helse, slik at
gruppemedlemmene får skrudd på hodet ifht det kommende stormøtet i mars.
Skolegruppemøtet i april eller november: Hva er logikken bak skolebehovsplanen? Hvordan
jobbe med denne planen? Dette bør områdedirektørene snakke litt om på en LETTFATTELIG
måte. OBS! OBS! Svein Erik Berget (ressursperson i Oslo KFU) hjalp KFU med å skrive en
veileder til skolebehovsplanen. En relativt lettfattelig fremstilling av stegene i prosessen. Se
etter planen på hjemmesiden til www.oslokfu.no.
Skolegruppelederne bør opplyse sine FAUledere om at de bør følge med på denne planen
mtp høring, inntaksområder etc.

Møtet ble avsluttet 20:28.
Neste møte er 02.02.17 kl 18:30, Voksenopplæringen på Helsfyr, Svovelstikka 1.
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