REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU
Dato: Torsdag 02.03.17
Tid: kl: 18.30
Sted: Voksenopplæringen Helsfyr, Svovelstikka 1
Tilstede:
Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU), Allan Gloinson (Nestleder Oslo KFU), Sanja Skaar (Leder
skolegruppe A), Karl Nafstad (Nestleder skolegruppe B), Selje Lyngset (Leder skolegruppe E), Kristin
Nordseth (Nestleder skolegruppe E), Eivind Haanes (Påtroppende leder skolegruppe E) 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
- Periode med høy altivitet.
- Handlingsplanen er rettet opp siden forrige møte. Årsrapporten er i rute til årsmøtet.
Budsjett og regnskap skal også presenteres. Vurderer å lage valgkomite, da må det
vedtekstendring til. Vickey utarbeider et forslag.
- Styreprotokoll er nå utarbeidet og ligger på nett.
- Gjennomgang av promotering på hjemmesiden. Styret mener at KFU aller helst skal
promotere opplegg som ikke koster penger. Likevel kan det være organisasjoner som er
store ressurser for skolene (eks. Barnevakten) som krever litt penger. Da bør det være opp til
den enkelte skoles FAU. Viktig å huske at penger som FAU forvalter, tjenes inn av foresatte
og elevene. Formålet med eventuelle investeringer og utlegg burde reflektere og ha
forankring i bidrag til elevenes psykososiale miljo og/eller skolehjem-samarbeidet.
- Grunnkurs til høsten: Vickey setter sammen arbeidsgruppe fra utvalget, oppstart før
sommerferien.
- Ressursfordelingsmodellen har høringsfrist 07.03.17 kl 12:00. FAU-ene og driftstyrene (DS)
er bedt om å sende kopi av høringssvaret til KFU.
Skolegrupperunden
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- A og B: Et godt møte. Helsesøster fortalte om forebyggende helsearbeid. SMU ble også
diskutert. Kom noen tydelig spørsmål om opprettelse/ansvar/igangsetter av FAU-leder.
Deltakerne var fornøyd med felles skolegruppemøte, samt at de ønsker mer felles
diskusjonstid. Se for øvrig referatet som ligger på www.oslokfu.no/skolegruppe-a/
- C og D: Har ikke fått hatt skolegruppemøte i denne perioden, men velger å invitere alle FAU
til stormøtet 22.03.17.
- E og F: Godt møte, godt oppmøte. Miljøterapeut og helsesøster snakket om
helseforebyggende arbeid gjennom ’Glasshuset’ - et lavterskeltilbud for til
ungdomsskoleelever på Nordberg (et spleiselag fra bydelen som gjør at BUP, helsesøster etc
samarbeider godt). FAU-leder ved Fagerborg skole stiller seg villig til å være vertskap for
skolegruppemøtet høsten 2017 (november).
Kommende møter, invitasjoner
- Styret møter UDE 13.03.17 og byråden 14.03.17.

Diskusjonsaker
1. Handlingsplan 2017/2018
Allan informerte. Følgende endringer er gjort:
- Det er presisert i ’Formål’ at KFU er partipolitisk uavhengig.
- Rekkefølgen under delmål 1 er byttet på (1.1.1 er blitt 1.1.4).
- Hovedmål 2 har blitt gjort om til delmål og delmålet om fokus på foreldremedvirkning har blitt
byttet fra delmål til hovedmål.
- I delmål 1.2.6 vil det bli presisert at KFU ikke promoterer aktiviteter/foredrag som koster
penger.
2. Skolegruppemøtene i april
- SMU er vesentlig å ha fokus på, da dette organet skal belyse svakheter bl. a. i skolens
helsetjeneste og det psykososiale miljøet som påvirker både for enkeltelever og i hele systemet.
- Skoleledere må få beskjed om at informasjon om skolenes råd og utvalg, bl.a. FAU og SMU må
inn på foreldreportalen og profileres bedre.
3. Stormøte 22. mars 2017
- Arrangementet starter 16:30, mange utstillere som kommer. Hjem og Skole, Voksne for barn,
Barnevakten, Redd Brana, SAMFOR, Ung Arena, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er
bekreftet deltakere. FUG, Mental Helse Norge og Kors på halsen (Røde Kors) er også inviterte.
Det skal kunne gi skolene mulighet til å skaffe kontakter og eventuelt invitere disse aktørene til
egne skoler. Mulighet for mingling, litt varm mat og drikke.
- Spørsmål: Er aviser invitert? Vårt Oslo, Oslo By? Viktig å finne innfallsvinkler som engasjerer
avisene. Allan følger opp med Attia og avisene direkte.
- Selje etterlyser hvilke oppgaver hun skal ha. Hva med stand for SAMFOR? Hva med Salto, deres
representant bør stå sammen med SAMFOR. Selje gir Allan tilbakemelding om hvor stor plass
disse trenger. Selje finner mailadresser, så kan Allan sende ut invitasjonen tilsvarende det de
andre utstillerne har fått.
- Fortsette å bruke FB, kan vi tagge FAUer som har FB-side?
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- Få Utdanningsetaten og byråden og spørre om de kan promotere dette på deres Facebooksider.
Kan direktøren og byråden spille inn en liten videosnutt som vi kan legge på hjemmesiden vår?
Allan tar kontakt med disse og spør.
- Marianne fortsetter å promotere små infobiter om foreleserne på FB og hjemmesiden.
- Marianne sender ut bare én påminnelsesmail. Pr nå er det 51 påmeldte, mot 30 på samme tid i
fjor. Max antall er 120 deltakere (når det er satt opp som klasserom med pulter) og 200 deltakere
når det bare er stoler.
- Vi går ned fra seks til fem forelesere. Tiden som var satt av til den sjette foreleseren foreslås
brukt til Kahoot om SMU og en litt lengre pause. Sanja tar ansvar for Kahoot. Den skal ligge
mellom fjerde og femte foredrag. Allan varsler utdanningsdirektøren og byråden om hva den lille,
uoffisielle Kahooten skal omhandle.
4. Elevundersøkelsen
- Hvordan kan disse følges opp, målrettet og løsningsorientert? Noen skoler har fått disse
presentert, mange ikke. Flere FAU har gitt SMU ansvaret for å følge opp denne. Kan følges opp
via type appell/leserbrev/innlegg fra KFU og i etterkant av stormøtet. Hva med skoens egne
intern trivselsundersøkelse? Brukes disse for å gi et mer detaljert bilde og tillate tettere
oppfølging?
- Foreldresamarbeid? SMU fokus, spørreskjema digitalt og papir. FAUene som har hatt
skolegruppemøte får papirformatet av SMU-kartlegging vedlagt referatet, med oppfordring til å
sende dette tilbake til KFU. Mange skoler aner ikke hva SMU er. Hvordan kan vi trykke enda mer
på for å få SMUene opp å gå i de ulike skolene? Her må UDE mer på banen, det er de som har
ansvaret for at skolene oppretter og legger til rette for aktive SMU. Sanja sjekker hva som står
om SMU i Opplæringsloven, når dette ble lovpålagt og hva er intensjonen bak loven. Allan følger
opp med UDE og byråden under kommende møter.
5. Rekruttering til ledelse/verv i skolegruppene
- Dette er et område vi sliter med, mange synes det er nok å være FAU-leder/nestleder/medlem.
KFU må prøve å ufarliggjøre hva vervet i KFU innebærer. Alle i utvalget må ha øynene oppe for
aktuelle kandidater vi møter i skolegruppemøtene eller på andre arenaer. Jo flere som kan være
med, jo lettere vil det være å drive vår frivillige organisasjon.

Eventuelt
- Bilder av utvalgsmedlemmene til hjemmesiden (ta en selfie?) må sendes til
postmottak@oslokfu.no. Dersom du ikke vil ha bilde publisert, send en mail til Marianne og
informer om dette.
- Trengs å lage en oversikt over hvilke skoler som det er lenge siden har hatt
skolegruppemøte. Marianne lager dette og sender til skolegruppelederne.
Tanker og spørsmål løftet frem gjennom diskusjonen:
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- Er det viktig ved neste skolegruppemøte at det settes av tid til diskusjon/utveksling av
erfaring blant alle deltakerne? Eller at områdedirektørene får ’bestilling’ om at dette bør
flettes inn i møteformen? Spørsmål og svar kan være vel så gode måter for å presentere og
utvikle saker/temaer. Kan også være betryggende for de som ikke er så aktive på møtene og
noe lettere å referatføre.
- Mange skoler har ikke oppdatert informasjon om FAU-leder og nestleder på skolens
hjemmeside. Bør dette følges opp? Styret tar dette opp med UDE.
- Lage en ’folder’ som gir konkrete og klare tips og råd til rekruttering av og hva det dreier
seg om å være nye FAU-representanter ( eks: Hva er en foreldrekontakt? Når bør
FAUleder/nestleder velges? Hva med barnepass mens FAUmøter pågår?)

Møtet ble avsluttet 20:18.
Neste utvalgsmøte er 06.04.17 kl 18:30, Voksenopplæringen på Helsfyr, Svovelstikka 1.
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