REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU

Dato: Torsdag 14.09.17
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), Karl Nafstad (nestleder skolegruppe B), Erik Olsson
(Nestleder skolegruppe C), Sven Erik Berget (ressursperson) og Marianne Trettenes
(sekretær Oslo KFU).

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

Faste punkter
Kort info/oppdateringer fra styret
• 11.09.17: Møte med UDE om utforming av deres innhold på Grunnkurset i oktober.
Vickey og Marianne møtte.
•

12.09.17: Dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap. Hele styret møtte.
Saker som ble diskutert var blant annet vår høringsuttalelse til den reviderte Skolehjemstandarden. Oppfølgingsarbeid i partnerskap mot mobbing. Ønsket om å lage en
plan for hele barnet. Tankene/innspillene fra rundt dette fra Oslo KFU er veldig
sammenfallende med tankene hos byråden. Vi ser på dette som en videreføring av
budskapet og temaet på Stormøtet 2017. Det ble diskutert hvordan forskjellene i
Osloskolen kan være så store; noen skoler har Ipad til alle, andre har ingen. Vi ser også at
skolelysten daler fra 7. - 10. trinn, men byråkratiet har ingen klare svar på hvorfor dette
skjer. Det kan se ut som at det er et stor handlingsrom hos skolelederne og få føringer fra
politisk hold. Kanskje er det tid for å stille spørsmål ved hva byråden bestiller hos skolene
og hva skolene leverer? Det kan ikke bare være faglig fokus, men større vekt på hele
barnet. Vi ønsker å se hva elevundersøkelsen kan fortelle i en slik sammenheng, sett opp
mot hva skolelederne rapporterer på samt å høre hva driftsstyrene følger opp ut fra
politikernes vedtak. Hva bruker skolene bruker pengene på? Kanskje lage en rapport på
dette og løfte resultatene opp til skolebyråden?

•

12.09.17: Møte i referansegruppen for overgang mellom barnehage og skole. Allan
møtte.
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•

Oslo KFU ble invitert til en samfunnsdugnad innen tverrfaglig samarbeid og politisk
arbeid rundt barna, med særlig fokus på ’utenforskap’. FUG ønsker å forankre dette i
foreldregruppen, derfor er vi invitert. Oslo KFU ser på denne invitasjonen som en
indirekte mulighet for å trekke frem nye aspekter for byråden på akkurat dette området.
Allan holder i tråden for Oslo KFU, men han vil gjerne ha flere med seg. Bare ta kontakt
med postmottak@oslokfu.no dersom du er interessert.

•
! disse punktene vil prege dialogene med byråkratiet og foreldrene i skolegruppene i tiden
fremover.
Skolegrupperunden
Karl informerte om møtet i skolegruppe A og B på Tøyen skole i begynnelsen av september.
Referat fra dette ligger på http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/ og
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-b/.
Kommende møter, invitasjoner
• 19.09.17: Arbeidsgruppemøte, grunnkurs: Vickey, Sanja Skaar, Kristin Nordseth og
Marianne møter.
• 25.09.17: Årlig møte i partnerskap mot mobbing: Attia og Allan møter.
• 12.10.17: Utvalgsmøte for Oslo KFU.
• 19.10.17: Grunnkurs for alle nye og ’gamle’ FAU-ere i Osloskolen.
• Dialogmøte med utdanningsdirektøren, uavklart hvilken dato.

Diskusjonsaker
1. Møteplan 2017/2018
Planen for høsten er ferdig, den ligger på hjemmesiden vår, http://oslokfu.no/wpcontent/uploads/2014/06/Møteplan-KFU-2017-1606171.pdf. Planen for våren 2018
er under utarbeiding.
2. Spørreundersøkelsen, juni 2017 – hva mer vet vi?
Marianne informerte kort. Dersom noen ønsker mer informasjon, utover det som er
gitt i KFU-info, ta kontakt på postmottak@oslokfu.no.
3. Status Grunnkurs torsdag 19.10.17
Vickey informerte om årets konsept, basert på det arbeidsgruppa har summet rundt
på bakgrunn av blant annet spørreundersøkelsen.
4. Facebook og andre grupper innad skolegruppene og lokale områder
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Facebooksiden til Oslo KFU brukes mer aktivt nå enn tidligere. Det gjør at folk lettere
kan hente informasjon og det kan bidra til større engasjement i foreldregruppen.
Interne Facebookgrupper kan være både positivt og negativt. Oslo KFU er opptatt av
å synliggjøre målet med slike grupper og hvordan kan man nå ut til alle. Vil dette
motvirke den samlende rollen til Oslo KFU og facebooksiden vår?
5. Rekruttering til ledelse/ verv i skolegruppene
To elementer: inn til skolegruppene, noe som jobbes med på hvert møte. Det andre
handler om styreverv i Oslo KFU mtp årsmøtet i april 2018. Det er ønskelig at alle i
styret og utvalget er aktive for å rekruttere, særlig rollen som leder for Oslo KFU.
6. Eventuelt
Mot slutten av året vil et utvalgsmøte bli viet til hvordan vi skal håndtere personvern
mtp mailinglister og unngåspredning av disse. Vickey holder i denne tråden.
Det er ønskelig å at hver skole har en link til Oslo KFUs hjemmeside via FAU-siden sin.
Allan informerte at dette begynte vi å snakke med kommunen med i 2013. Nå ønsker
vi en mer målrettet strategi for å nå dette målet.

Neste utvalgsmøte er 12.10.17 kl 18:30, Voksenopplæring Helsfyr.
Møtet ble hevet 20:29.
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