REFERAT FRA STYREMØTE I Oslo KFU
Dato/tid: Torsdag 14. september 2017, kl. 17.30-18.30
Sted: Voksenopplæring, Svovelstikka 1 (Helsfyr)
Referent: Vickey / Attia
Tilstede: Attia Mirza Mehmood, Allan Gloinson og Vickey Bonafede
Forfall: Erlend de Bouvrie

Saksliste:
• Evaluering av stormøte, en kort sammenfatning av erfaringer, status Attia/Allan
o Dette er ivaretatt og erfaringer samlet. Disse vil bli tatt med og brukt i
forberedelser og gjennomføring av kommende foreldrekonferanser.
!

Samfunnsdugnad – Allan
o Allan holder i KFUs deltagelse og bidrag inn i dette arbeide. Styret ønsker at det lages
en konseptskisse som kan presenteres skolebyråden. I tråd med de bekymringer
styret har lagt frem i møte med byråden, ble vi forespurt og invitert til å komme med
forslag til mulige tiltak. Dette prosjektet ser på helheten, hele teamet rundt eleven,
og her kan være mange gode ideer å hente.
I forbindelse med Allans aktive deltagelse innen dette arbeidet ønsket han at styret
tok stilling til hans habilitet ved representasjon av KFU i det hans arbeidssituasjon nå
har endret seg. Allan har lagt ned eget firma og søker nå å jobbe med frivillighet full
tid. Styret ønsker å uttrykke den fulle tillit til Allans vurdering og vil gi sin fulle støtte.

!

Referansegruppe – revidering av standard for skole-hjem samarbeid –
Allan/Attia/Erlend
o Byråden ønsker KFU sine innspill og/eller forslag til hvordan bedre ivareta
overgangen mellom barneskole og ungdomsskole. Allan/Attia/Erlend ser på dette og
tillegg eventuelt til et punkt i vårt høringssvar.

Status fra hver:
o Daglig drift, oppfølging ansatt, Vickey
o Styremøtene, Vickey
o Høringer, Erlend
o Handlingsplan – løpende oppfølging, Allan
o Utvalgsmøtene, Allan
o Partnerskap mot mobbing, oppfølgingsarbeid, Attia
o Forberedelse av dialogmøtene, Allan / Attia
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Rutiner fremover
• Skolegruppemøter; hvem ivaretar hvilke oppgaver – hva ønsker vi oss?
Styret ønsker å la det være åpning for at skolegruppeledere kan ha ulik praksis og
tilnærming til skolegruppemøtene. Men, det er ønskelig at dato for kommende
skolegruppemøter fastsettes med lengre tidshorisont, så kan heller vertsskole avtales
når det nærmer seg.
Forberedelse av kommende aktivitet:
Høstens skolegruppemøter – noe som skal følges opp? Får status på utvalgsmøte.
Grunnkurs – Kristin/Marianne/Vickey reviderer kurset
Hvem holder kurset? Løfter spørsmålet til utvalget – hører først hvem som kan tenke
seg å bistå.
Dialogmøte med UDE – dato? Allan følger opp våre snakkepunkter.
Flere konkrete spørsmål fra foresatte vie skolegruppemøtene. Ta en runde på dette med
utvalget og noter.
Kort oppsummering etter møte med Byråden 12.september:
Minner samtidig om hva vi avtalte etter forrige møte med skolebyråden: Her savner vi
flere ting?
Etter dialogmøte med skolebyråden, Styret
• Oppfølgingspunkter som må ivaretas er:
o AKS – KFU vil avgi en uttalelse i saken innen fristen, Allan / og Erlend
o SMU arbeid – 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 – KFU leverer et notat som beskriver det vi
ønsker med, leveres innen slutten av uke 17, Erlend

Arbeid fremover:
Styret ønsker å se på resultatene hver skole leverer – både faglig (det som skoleleder
rapporterer på) samt elevundersøkelsen. Hvordan lyder bestillingen fra byrådens kontor og
hva leverer skolene? Kan Erlend sammenfatte en rapport så er det ønskelig å ta med til
byråden.
Styret ønsker å se på resultatene fra foreldreundersøkelsen. Er det ting der som KFU bør
følge opp? Erlend og Attia kikker på dette.

Neste styremøte holdes i forkant av utvalgsmøtet 12. oktober 2017 (forberedes av Allan)

