REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU
Dato: Torsdag 04.01.18
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), Leif
Algermissen (ressursperson skolegruppe D) 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
• Årsmøtet: styret og utvalget må gå gjennom handlingsplanen, årsrapporten, budsjett,
regnskap og kandidater til styreverv.
• Skolegruppemøtene i februar: Vickey har laget et utkast til gruppe A og B. Blant annet
begrepet ’inkludering’ er sentralt drøftelsespunkt i plenum. En fin oppkjøring inn mot
Foreldrekonferansen i mars. Også lurt å sette av litt tid på slutten, slik at deltakerne kan
komme med innspill/spørsmål til områdedirektørene i april.
• KFU-info: forslag til infobrev for februar. Innspill og forslag velkommen fra alle.
Informasjon om «FAU prisen». Solskinnshistorier fra FAU verden og skolemiljøene. Et
punkt om foreldremøtene: Minne foreldrene på at de kan (helst burde) være med å
bestemme temaene. En notis om at Tone Tellevik Dahl har byttet byrådspost og at KFU
styret takker for et godt og konstruktivt samarbeid. Velkommen til Inga Marte
Torkildsen og vi ser fram til vårt første møte.
Kommende møter, invitasjoner
• 9. januar - møte i SAMFOR, Allan deltar.
• 6. februar – dialogmøte med UDE, styret deltar.
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Diskusjonsaker
1. Foreldrekonferansen 2018
• Dato: Torsdag 15.03.18
• Tid: 16.30-20.30
• Sted: Konferansesenteret, Strømsveien 102.
Arbeidsgruppen jobber på. Husk å legge Marianne på kopi i mailutvekslingen, slik at hun
kan få bakgrunnsinfo til promotering av Foreldrekonferansen.
2. Handlingsplan for Oslo KFU
•

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

•

Forslag: Styret jobber kontinuerlig med oppfølging av handlingsplanen som skal
presenteres under årsmøtet. Styret ber utvalget lese gjennom handlingsplanen i
forkant av neste utvalgsmøte i februar. Hvis den enkelte har forslag og/eller innspill
eller ser noen forbedringspunkter til dagens plan, så kan disse sendes forut for møtet
til Allan (allanglo@hotmail.com) På møtet i februar går vi gjennom planen for det
kommende skoleåret 2018- 2019. Endelig handlingsplan skal så vedtas på årsmøte.

3. Rekruttering til verv i styret, skolegruppene og utvalget
• Dette punktet ble diskutert på styremøtet, se styreprotokollen som kommer på
http://oslokfu.no/hva-gjor-kfu/styremoter-2018/.
• Styret ber interesserte eller andre som har forslag til mulige kandidater til
styreverv kontakte postmottak@oslokfu.no eller noen i styret. Kandidater bør
helst ha erfaring fra FAU og/eller andre verv i skolemiljø og kan gjerne ha med
noe erfaring av og fra KFU.
Eventuelt
FAU-prisen
Oslo KFU ønsker å innstifte en pris for å synliggjøre det gode arbeidet som FAU-ene gjør ved
skolene. Prisen bør inspirere til å utvikle engasjement blant de foresatte og videre samarbeid
med skolene.
Prisen er diplom og et beløp. Erlend har utarbeidet et forslag til rammer og kriterier. En jury
er nødvendig. Styreleder i KFU skal være juryleder. I tillegg to medlemmer fra KFU og to
medlemmer fra UDE. Hva med å få med et medlem fra Elevorganisasjonen også?
Elevrådsleder fra den skolen som vant prisen året før?
Noen kriterier må oppfylles. Juryen kan trekke frem FAU-er samt at FAU-ene selv kan
nominere seg. Det vil være en frist for innmelding av FAU-enens kandidatur. ’Årets FAU’
annonseres på den årlige Foreldrekonferansen i mars og vi begynner allerede i år.
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Skolebyråden kan dele ut prisen på foreldrekonferansen (må spørre først?). FAU selv
beslutter hvordan pengene kan brukes til fordel for elevene ved skolen. FAU-ene som mottar
penger, må være registrert i Brønnøysundregisteret. I etterkant er det fornuftig å evaluere
kriteriene; se på om fremtidige premisser bør virke inn på kravene og eventuelt se mot neste
Foreldrekonferanse.
• Forslag: dele ut den første prisen på Foreldrekonferansen 2018. Styret jobber videre
med dette for å sjekke at det blir mulig å begynne med allerede i år .
• Viktig at utvalgsmedlemmene leser gjennom utkastet til FAU-prisen, slik at alle innspill
eventuelt kan flettes inn i dokumentet. Frist for innspill mandag 22. januar. Erlend
oversender utkastet til styret og utvalget pr mail.
• Informere litt om FAU-prisen i KFU-info for februar.
• Legge ut info på hjemmesiden og Facebook så fort som mulig.
• Sende ut umiddelbart invitasjon til alle FAU-ene om at de kan søke om FAU-prisen for
2018. I invitasjonen vil det ligge vurderingskriterier for prisen.
• Kanskje vi kan foreløpig bare skrive noe somo FAU-ere som sammen med flere fra skolemiljøutvalget (SMU), elevene,
skoleledere, ansatte og evt nærmiljøet har gjort et vesentlig og/eller varig bidrag
til et mer inkluderende skolemiljø og felleskap.
A- og B-skoler?
Erlend har laget en oversikt over hva som fører til og blir resultatet av ’A-skoler’ og ’B-skoler’
i Oslo. Han sender denne på mail til styret og arbeidsgruppa til Foreldrekonferansen.

Årsrapport 2017
Marianne sendte ut mail til alle gruppeledelsene om innspill til årsrapporten. Innen 31.01.18
må alle gruppene ha lest gjennom og svart.
Hvordan skal aktivitet og innsats for DIN skolegruppe synliggjøres i rapporten?
Hva skal fremheves?
Det er gruppelederne som har ansvar for innholdet for den enkelte skolegruppe, (selv om
det føres i pennen av ansattressurs).
Husk! Innspill innen utgangen av måneden.

Neste utvalgsmøte er 01.02.18 kl 18:30, Voksenopplæring Helsfyr.
Møtet ble hevet 20:02.
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