REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Torsdag 12.10.17
Tid: kl: 18.30
Sted: Voksenopplæringen Helsfyr, Svovelstikka 1
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), Live Skarvang (leder skolegruppe E), Kjersti Austdal
(skolegruppe F) og Sanja Skaar (ressursperson A).

Oppdateringssaker
Valg av referent: Erlend des Bouvrie, deretter Attia Mirza Mehmood
Gjennomgang av dagsorden og innkalling ble godkjent.

Faste punkter
Kort info/oppdateringer fra styret
• 25.09.17 Årlig møte i Rådhuset om Partnerskap mot mobbing. Allan og Attia møtte.
• 09.10.17 Møte med UDE om revidering av standarden for skole-hjem samarbeidet. Vi
ønsker at skolens ledelse legger til rette for og bidrar til at det faktisk blir en reell
medvirkning for foresatte og elever (også innen deres verv i FAU, SMU med flere).
Allan, Attia og Vickey møtte.
• 10.10.17 Møte med UDE om forebyggende arbeid i skolen og videre samarbeid. Vickey
informerte kort om sakene som ble drøftet: foreldreundersøkelsen, skole-hjem samarbeid,
ny §9a, eksamen, budsjettforslag 2018, gratis kjernetid og hvordan økt andel deltidsplasser
påvirker skolens økonomi, Its Learning/kanalplan i skolen, digital dannelse hos elevene.
Hele styret møtte.
Skolegrupperunden
Det ble informert fra skolegruppemøtet (Gruppe E/F) på Ila skole. Rektor Nina Solbakken
holdt et godt foredrag om skolen. Det ble fremhevet at skolen har et årshjul med sosiale
temaer. Også forskerprosjektet ‘Hvorfor det?’ hvor elevene forsker på selvvalgte temaer.
Møtet var ble sett på som et viktig forum for diskusjon og med rektor tilstede ble det en
fruktbar diskusjon. Referat fra møtet ligger på http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppee/ og http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-f/.
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Kommende møter, invitasjoner
• 19.10.17: Grunnkurs for alle nye og ’gamle’ FAU-ere i Osloskolen.
• Invitasjon fra Utdanningsforbundet til møte.
• Skolegruppemøtene 14. (A og B), 15. (E og F) og 21. (C og D).

Diskusjonsaker
1. Skolestart - tilbakemeldinger så langt
Gode tilbakemeldinger fra utvalgsmedlemmer som var tilstede, både når det gjelder
punkter som ble tatt opp, informasjon formidlet og budskapet om foreldrestøtte og
medvirkning.
Oppfølging av kapittel 9a og mobbeloven.
• Mye rundt endringene i 9a, men lite om hjem /skole standarden. Viktig å huske at
Oslo skolen har allerede hatt flere måneder å forberede seg til lovendringen.
Oslostandard for skole-hjemsamarbeid.
• Viktig at skolene samkjører informasjon og invitasjoner som ligger i standarden
for å bidra til bl. a skolemiljøet, både fag og trivsel og de skjerpede pliktene ifm
9a.
Overganger innad og mellom skolene.
• Utfordringer med å treffe alle foreldre på skolemøtene uansett, men også når
skolen er 1-10, eller ikke «vanlig» modell (1-7, 7-10 blandet). Gode erfaringer fra
klassemøtene.
2. Status Grunnkurs torsdag 19.10.17
Så langt er det 45 påmeldte. Arbeidsoppgavene ble fordelt. Møteplan og
gjennomføring ble avtalt via meil med styret og utvalget i fellesskap.
3. Stormøte/Foreldrekonferanse 2018
Dato er ikke fastsatt, gjøres på neste møte. Forslag, medio mars, enten uke 11, 14/15
eller uke 12, 21/22. Påska er uke 13, Her ble det en god diskusjon rundt temaene og
vinklingene, med bl.a. forslag om å invitere Elevorganisasjonen og mobbeombud
(Oslo), muligens som innleggsholdere.
- dato: tentativt 15.03.18
- tema: Overordnet tema er inkludering, læring og mestringsfølelse.
- Allan og Attia holder i koordineringen.
4. Rekruttering til ledelse/verv i skolegruppene
Alle i utvalget oppfordres til å rekruttere i egne rekker fra skolegruppemøtene til
vervene: leder, styremedlem og nestleder. Alle oppfordres til å ha dette som
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agendapunkt/flette det inn i møtene for å diskutere hvilken type deltakelse og hva
den innebærer.
Eventuelt

Neste utvalgsmøte er 02.11.17 kl 18:30, Voksenopplæring Helsfyr.
Møtet ble hevet 20:30.
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