REFERAT FRA STYREMØTE I Oslo KFU
Dato/tid: Torsdag 6. April 2017, kl. 18.00-18.30
Sted: Voksenopplæring, Svovelstikka 1 (Helsfyr)
Referent: Vickey
Tilstede: Attia Mirza Mehmood og Vickey Bonafede
Forfall: Erlend de Bouvrie og Allan Gloinson

Saksliste:
! Rullerende referent ordning – for dette møte er referent: Vickey
Etter Stormøte 22. mars, Attia/Allan
• Det ble et strålende flott arrangement og vi høster mange lovord. En runde med
evalueringsinnspill blir tatt med utvalget og så samles dette i en kort evaluering som
tas med i planlegging av neste stormøte
heretter hetende foreldrekonferanse.
Status årsmøte 19. april, styret
• Kandidater til styreverv – status;
o nestleder for kommende periode – Allan har sagt seg villig til gjenvalg
o styremedlem for 2 år – Erlend har sagt seg villig til gjenvalg
o Attia og Vickey sitter for kommende periode, valgt for 2 år på forrige årsmøte
Styret vil da ha den samme sammensetning og i tiden fremover vil det jobbes aktivt
med rekruttering av kandidater til styre og utvalg for å sikre kandidater til verv.
Det oppfattes svært uheldig at det ikke har lykkes å rekruttere kandidater som kan
fases inn med sikte på å ta over ledervervet. Dette må ha fokus fremover. For å sikre
en kontinuitet i rekrutteringsarbeidet vil en valgkomite bli utnevnt til neste årsmøte.
Et vedtektsforslag omhandlende dette vil bli fremlagt neste årsmøte.
Alle årsmøtepapirer er nå i orden!
Budsjett 2017 – status driftsmidler, Vickey
• Tildeling av midler er purret og blir fulgt tett opp. Vi er gitt et muntlig tilsagn og en
lovnad om at midler skal være overført før påske.
Etter dialogmøte med etaten i februar, Styret
• Oppfølgingspunkter som må ivaretas er:
o Infosaker til utvalgsmøte, Vickey
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Etter dialogmøte med skolebyråden i mars, Styret
• Oppfølgingspunkter som må ivaretas er:
o AKS – Oslo KFU vil avgi en uttalelse i saken innen fristen, Allan / og Erlend
o SMU arbeid – Oslo KFU vil promotere en skole med et velfungerende SMU og
invitere byråden til å være med å profilere saken, Allan
o Standard for skole-hjem samarbeid – Oslo KFU leverer et notat som beskriver
det vi ønsker med, leveres innen slutten av uke 17, Erlend
Spørreundersøkelse før sommeren:
• Etablere en egen arbeidsgruppe, foreslår dette for utvalget. Vickey
Justeringer til Evaluerings skjemaet som sendes til FAU-ene blant annet brukes skolens
psykososiale handlingsplan – hvordan? Allan?
• Samarbeide FAU- Elevråd – skole?
Revidering av standarden for hjem/skole samarbeid;
• Samle Oslo KFUs innspill til neste års revisjon i et notat som sendes byråden innen
utgangen av uke 17, Erlend
• Innspill til den revidering som gjøres i disse dager er levert UDE v/Hild. Oslo KFU får
tilsendt revidert utkast før dette publiseres.

Neste styremøte holdes i forkant av utvalgsmøtet 4. mai 2017

