REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Torsdag 04.05.17
Tid: kl: 18.30
Sted: Voksenopplæringen Helsfyr, Svovelstikka 1
Tilstede: Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU), Erlend des
Bouvrie (Styremedlem Oslo KFU), Hanne Wangen (Leder skolegruppe B), Erik Olsson
(Nestleder skolegruppe C), Live Kristiane Skarvang (Påtroppende leder skolegruppe E), Kristin
Nordseth (Nestleder skolegruppe E), Kjersti Austdal (Påtroppende leder skolegruppe F),
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 gruppen
Kort info/oppdateringer fra styret
- organisering av Oslo KFU; hva vil det si å være skolegruppeleder.
- utarbeiding av standards innspill til partier i kommende valgkamp. Venstre og SV har
allerede kommet med forespørsel. Oslo KFUs innspill går på
- styrke tilbudet til barn og unge innen lokale tilbud (idrett og kultur),
- innen helse og særlig psykisk helsearbeid (vi ØNSKER flere Glasshus i hver bydel) og
- styrke evnen til samhandling på tvers (forebyggende, tidlig innsats og tidlig aksjon
samt oppfølging).
- styret har fått henvendelser fra media ang økt terrortrussel og 17. maitog i sentrum. Er
dette noe vi i Oslo KFU har erfaring med? Enkelte foreldre synes det er vanskelig å sende
barna til byen med buss, fordi de er usikre på hvordan de kan få kontakt med barna hvis
noen skulle skje. UDE, i samarbeid med politiet, oppfordrer til at barn som busses inn til
byen, også busses ut igjen. Ergo har ikke foreldrene noen tilgang på å hente barna etter
barnetoget. Oslo KFU forholder seg til vurderingene og anbefalingene fra myndighetene, og
vi synliggjøre i våre kanaler den informasjonen som eventuelt kommer.
- årsmøtet 19.04.17: samme styrekonstellasjon fortsetter frem til neste årsmøte. Foreldre
med barn i grunnskolen har valgt sine tillitsvalgte gjennom FAU, så hvert FAU har en stemme
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på vegne av foreldrene. MEN: alle foreldre kan delta på årsmøtet og hver forelder har
stemmerett.
Kommende møter, invitasjoner
- Hele utvalget er invitert til førstehjelpskurs tirs 05.09.17 kl 17-20, Røde Kors, Christian
Krogsgate 15, Oslo.

Diskusjonsaker
1. Møteplan 2017/2018
• Marianne holder i trådene for å samkjøre og lage møteplan før sommerferien.
Gruppeledelsene har frist til 31.05.17 for å melde tilbake om hvordan de vil gå frem
for å avklare dato og skoler.
• Gr A og B har henvendt seg til Godlia i september og Mortensrud i november.
Marianne følger opp rektorer/FAU-ledere på skolene, samt områdedirektørene på
novembermøtet.
• Gr E og F har avklart møte 15. november 2017 kl 18-20 på Fagerborg skole.
Områdedirektørene har satt av datoen. Leder for gruppe E, Selje Lyngset, skal ta
kontakt med FAU-leder/rektor på skolen.
Forslag: til neste møte skal alle gruppeledelsene finne forslag til datoer/vertsskoler for
2017/2018.
2. Skolegruppemøtene i april
• A og B: områdedirektørene Per (A) og Bente (B) supplerte hverandre godt. Skapte
god dialog med deltakerne. Mange innspill fra salen førte til et aktivt møte, på tross
av kun 16 oppmøtte. Temaet engasjerte. Ønske for agenda på neste møte:
Frustrasjon rundt It´s på ungdomsskolen (inkonsekvent bruk, vanskelig å orientere
seg i systemet).
• I november 2017 har kanalplanen for It´s vært i drift i ett år. Driften er også
ustabil.
• Forslag: Styret følger opp UDE om eksempelvis en type evaluering av denne
planen. Tar det opp på kommende møte med UDE, slik at rektorene kan ta opp
skolens bruk av It´s på høstens foreldremøter.
• C og D: et veldig dårlig oppmøte, men til gjengjeld et veldig aktivt og konstruktivt
møte. Mye erfaringsutveksling. Områdedirektørene Bjørn (C) og Trond (D)deltok i
nesten hele møtet.
• E og F: Færre deltakere enn vanlig, men et aktivt møte. Områdedirektørene Petter
(E) og Tone (F) fikk sin tid, fikk mange spørsmål om SMU. Virket som at alle SMUene sliter med å få politisk representant til å møte.
• Styret har tatt opp med skolebyråden at dette er et problem. Hun har grepet fatt i
dette, men det tar tid å endre systemet. Styret tar dette opp igjen ved neste
dialogmøte. Det påpekes at det er rektorene som har ansvar for å legge til rette
for SMU og følge opp politisk representant, men Oslo KFU ønsker å være med på
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å spille skolelederne gode ved å bidra gjennom å ’tette hull’ og spre positive
hendelser.
o Forslag: Noen fra FAU kan stille opp i åpen halvtime før bydelsmøte, og stille
spørsmål om hvor er vår politiske representant i SMU.
3. SMU-kartlegging og forslag til årshjul - UTSATT
4. Spørreundersøkelsen
Det er ønskelig at utvalget kommer med tanker om hva de mener kan være viktig å
spørre medlemmene våre om, eksempelvis: hva er det behov for å vite noe om når du er
ny i FAU? Behov for brosjyrer? etc. Hensikten med denne har vært å fange opp
informasjon om rekruttering til vervene ved skole (FAU, DS, SMU) – hvem har ivaretatt
dette? Svarene forteller oss hvor det "butter" og er noe vi kan bruke som
argumentasjon for at vi maser om dette overfor skolelederne. Vi har også ønsket å fange
opp informasjon om hvordan FAU-ene organiserer seg, hvilke verktøy de oppfatter å ha
til sitt arbeid samt hvor de henter informasjon fra. Svarene fra dette gir grunnlag for det
vi må bake inn i vårt grunnkurs for FAU.
Marianne distribuerer spørsmålene fra fjorårets undersøkelse til utvalget.
5. Invitasjon til tverrfaglig møte 24.05.17 - skolestart 2017
• Hvis noen vil delta fra Oslo KFU, så er det bare å gi beskjed til Vickey eller
postmottak.
6. Innrapportering av aktiviteter og fokus hos skolegruppene ved utskifting av ledelsen UTSATT
7. Rekruttering til ledelse/ verv i skolegruppene
• flere nye medlemmer i utvalget nå, viktig at alle skal vite at ingen
skolegruppeledere skal trenger å jobbe alene - vi hjelper hverandre! Ta kontakt
med styret eller via postmottak, så finner vi løsninger sammen.
• Vickey informert om hva rollen som skolegruppeleder innebærer, samt la frem
forslag til veiledningshefte for skolegruppeleder/skolegruppemøter. Denne
legges på nett når den er ferdig utarbeidet, men kan fås tilsendt på mail allerede
nå, hvis behov.
Eventuelt:
- Allan og VIckey har deltatt i referansegruppa for Skoleutvikling i utsatte områder (SKU) i
dag, 04.05.17.
- Styret har fått forespørsel fra journalist vedrørende åpne/transparente skoler. Vi vil levere
synspunkter på dette.
- Grunnet lavt oppmøte på skolegruppemøtene med områdedirektørene i april, kan det være
behov for å flytte på dette møtet? Kom flere forslag om når/organiseringen av disse møtene,
eksempelvis: ’vanlig’ møte i november der UDE får en time til orientering, mens ’ny’ struktur
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på februarmøtet der UDE forbereder seg på spørsmål innenfor et bestemt tema (som
kommer på bakgrunn av det som rører seg i FAU-ene). Styret følger opp etaten om dette.
- Hvis noen ønsker å delta i en arbeidsgruppe rundt SMU, så er de hjertelig velkommen. Ta
kontakt med nestleder Allan eller postmottak.
- Alle FAU kan ta kontakt med Oslo KFU hvis de ønsker innspill eller ideer til hvordan drive
SMU. Ligger informasjon om dette på Udir og på hjemmesiden til Oslo KFU.
Forslag: vi kan ta kontakt med rektor/FAU på Bekkelaget skole, som har et velfungerende
SMU, for å høre hvordan de jobber/hvilket årshjul har de.

Møtet ble avsluttet 20:40.
Neste utvalgsmøte og sommeravslutning er 08.06.17 kl 18:00, Vøienvolden gård,
Maridalsveien 120, Oslo
https://www.google.no/maps/place/Vøienvolden+gård/@59.9343897,10.7523109,17z/data
=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46416e6d303dd2db:0xbbc35fb00b9d21a5!8m2!3d59.9343897!4
d10.7544996
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