REFERAT FRA STYREMØTE I Oslo KFU
Dato/tid: Torsdag 2. Mars 2017, kl. 17.30-18.30
Sted: Voksenopplæring, Svovelstikka 1 (Helsfyr)
Referent: Vickey
Tilstede: Erlend de Bouvrie, Allan Gloinson og Vickey Bonafede
Forfall: Attia Mirza Mehmood, kommentare til sakene ble meldt inn i forkant

Saksliste:
Status for kommende stormøte, 22. mars. Allan
o Det meste er i rute men programmet er ikke helt spikret da RBUPs mulige deltagelse
som innleggs holder, først ble avklart for få dager siden. Det har vært krevende å
komme i dialog med RBUP og dette har medført at avklaring har dratt ut i tid.
o RBUP vil ikke stille da de ikke oppfatter at foresatte er deres naturlige
samarbeidspart.
o Vurderer derfor å utvide innlegget som helsesøster skal holde.
o Alternativt kan vi avrunde med noen "leserinnlegg".
Status for kommende årsmøte, 19. april. Vickey
o Allan har ferdigstilt handlingsplanen, kun korrektur som gjenstår. Han presenterer
denne på årsmøte.
o Marianne har sluttført årsrapporten. Vickey og Attia vil presentere innholdet på
årsmøte.
o Budsjett er klart og regnskap kan fremlegges om årsmøtet ber om det. Erlend ivaretar
dette på årsmøte.
o Valg og rekruttering av aktuelle kandidater krever at flere er aktive i prosessen.
! Vedtak: Styret ønsker å opprette en valgkomite, fortrinnsvis satt sammen av
representanter fra alle skolegrupper for å favne om hele Oslo.
Vickey utarbeider forslag til vedtektsendring som ivaretar denne formulering.
Status for Vedtaksprotokoll. Erlend.
o Marianne har utarbeidet er godt dokument for å ivareta oversikt over vedtak. Her er
historiske vedtak, så godt det har latt seg gjøre, også lagt inn. Styret berømmer
resultatet.
Publisering/promotering av kurs på KFU hjemmeside/FB gruppe.
! Vedtak: Styret ønsker at KFU i minst mulig grad skal promotere innhold som
ikke er vederlagsfritt. Samtidig oppmuntres hvert FAU til å vurdere hvordan
de ønsker å forvalte egne midler med det fokus at det skal gavne flest mulig.
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Status Høstens grunnkurs, 18. oktober. Erlend og Vickey:
! Vedtak: Vickey tar ansvar for å opprette en egen arbeidsgruppe som kan
ivareta grunnkurs fremover.
o
o
o
o
o

Vi enes om å holde på den modellen vi nå har kjørt de siste årene.
Vi må legge inn mer praktiske tips – vise forslag til agendaer med mer.
UDE er bedt om å kun ha få foiler og med mer spisset og konkret informasjon.
Tema for workshops videreføres.
Tiden videreføres, 18:30-21:00

Status driftsmidler 2017 – overføres til neste møte. Vickey
o Tildeling av midler gjøre medio mars. Det er derfor ikke mulig å gi en status enda.
Samtalepunkter med byråd og UDE.
Styret ble enige om å
a) fordele saker, både forberedelse og fremleggelse/argumentering for disse
b) strukturere tema for begge møter
c) få med de tre nye saksinnspill rundt SMU (sak sendt styret fra Vickey 17. februar)
forebyggende arbeid – store forskjeller i bydelene (sak sendt styret fra Vickey 17.
februar) helse hos elever i Osloskolen (sak sendt styret fra Erlend februar)
Tema fordeles som følger:
Attia ivaretar: Psykisk helse (forebyggende arbeid også?), holdningsskapende arbeid,
(nettvett/digital dannelse), rådgivere
Allan ivaretar: SMU, Ressursfordelingsmodellen, AKS
Erlend ivaretar: Mobbeombud, Elevundersøkelsen (hvordan måle elevens trivsel)
Vickey ivaretar: Beredskapsplaner, transparente skolebygg, opplæring av
driftsstyrets representanter / opplæring av andre råd og utvalgspersoner –
kvalitet&ansvar.
Arbeidsdokumentene legges ved referatet og vi jobber med det i rekkefølgen som gitt over
(siden vi ikke har delingsmulighet?) gjennom neste uke. Husk: vi må flette inn de nye sakene
og avslutningsvis sette opp tema i prioritert rekkefølge. Det kan gjøres løpende.

Neste styremøte holdes i forkant av utvalgsmøtet 6. april 2017

