INNKALLING TIL STYREMØTE I Oslo KFU
Dato/tid: Torsdag 4. mai, kl: 17:30-18:30
Sted: Helsfyr, Svovelstikka
! Rullerende referent ordning – for dette møte er referent: Allan
Saksliste:
! Økonomisk status, bankkort KFU, Vickey
! Vickey har ordnet et betalingskort og er i ferd med å ordne nettbank
tilgang til Oslo KFU konto for leder. Ikke på plass tidligere.
! Sliter med seine utbetalinger og manglende bekreftelse på innvilget
søknad fra UDE, tas opp i dialogmøte.
! Fordeling av arbeidsoppgaver i styret,
o Daglig drift, oppfølging ansatt, Vickey
! OK
o Styremøtene, Vickey
! OK, men Vickey slipper ansvar for å skrive referater. Rundgang
ordning beholdes.
o Høringer, Erlend
! OK
o Handlingsplan – løpende oppfølging, Allan
! OK
o Utvalgsmøtene, Allan
! OK
o Partnerskap mot mobbing, oppfølgingsarbeid, Attia
! OK (ikke tilstede, men ingen kommentar i forkant)
o Forberedelse av dialogmøtene, styret / Attia
! OK (ikke tilstede, men ingen kommentar i forkant)
! Evaluering av stormøte, status Attia/Allan
! Det lages et kortfattet sammendrag av inntrykk, tilbakemeldinger og
forslag osv for å hjelpe med planlegging og organisering av neste års
stormøte (foreldrekonferanse).
! Skal være med i første planleggingsfasene allerede i september/
oktober.
! Rutiner fremover
o Skolegruppemøter; hvem ivaretar hvilke oppgaver (Marianne avtaler hvilke
datoer som skolegruppeledelsen kan ha møter og finner vertsskoler/avtaler
med rektorene opplegg og forventning, styret avtaler dato for april og
november møtene med Petter).
! Styre tar opp tilbakemeldinger fra skolegruppene angående den siste
runden under neste dialogsmøte med UDE. (før sommeren).
! Spesielt utfordrende er aprilmøtet. Når vi er enige om både
november og vår møtene kan evt andre møter planlegges

! Det settes opp forslag til vertsskoler for neste år allerede nå (nov +
april) hvor mulig. Vanskelig å se andre måneder som mer aktuelle
pga fridager, høytider og annen virksomhet i KFU og på skolene.
! Metoden(e) for kontakt og oppfølging kan gjerne avtales mellom
sekretær og gruppelederne i forhold til hvordan de foretrekker å
jobbe. Er det ønskelig med en mer personlig forespørsel og
oppfølging eller om Marianne skal ta det meste sentralt. En
mellomting kan også være en god løsning.
! Viktig å finne en balanse som ikke overbelaster skolegruppelederne
og andre vervtakerne med administrative oppgaver, men samtidig
sørger for nok og riktig oppfølging av FAU og skolelederne.
! Viktig at områdedirektørene kontaktes (evt sentrale avtaler med
UDE, er på plass) før man går i gang med denne planleggingen og å
huske at man kan bruke dem for å `overtale´ skolene. De sitter også
på mye informasjon om når skolene holder FAU møter,
foreldremøter, SMU, DS også for at man skal unngå `alle møter på
samme uka´ tilbakemeldinger. Viktig også at skolene har kalenderne
tilgjengelige på hjemmesidene så tidlig som mulig og avtaler gjerne
allerede nå med FAU lederne/ styre.
! Håpet er å skape en mer forutsigbar og langsiktig plan som kan blant
annet øke deltakelse og unngå krasj med andre møter i
skolekalenderen.
! Sekretær lager en veileder for skolegruppelederne og -virksomhet
! Innspill til partiene opp mot kommende Stortingsvalg:
Om å styrke tilbudet til barn og unge innen lokale tilbud (idrett og kultur), innen helse
og i særdeleshet psykisk helsearbeid (flere Glasshus i hver bydel) og styrket evne til
samhandling på tvers (forebyggende, tidlig innsats og tidlig aksjon og oppfølging).
! Det lages en fellesuttalelse i forbindelse med valgkampanjene Disse
kan sendes til alle som kontakter oss.
! Blir vanskelig å si ja til noen nå og evt ikke kunne følge opp på møter
hos alle som inviterer.
! Ansvar: Erlend med bidrag fra øvrige styremedlemmer ved behov/
mulighet.
! Inkluderende arbeid innspill fra Erlend må være en del av dette og er
viktig når man ha fokus fremover. SMU skal ha fokus på å fremme
inkluderende tiltak
! Husk å sende mail kommunikasjon `til alle´ ifm styresaker, uttalelser
osv
Eventuelt:
Mulige saker fremover – og oppfølgingssaker (fra tidligere)
" Oppdrag til Kjersti Falck og John Sørland: skrive historien til Oslo KFU – så langt☺
! John inviteres til sommeravslutningen uten å bli forespurt om oppdraget. Vi bare tar det
som en samtale i plenum og ` siterer´ ham i etterkant (tar opp samtalen!). Han kan få
korrekturlesnings mulighet og kan legge til mer selvfølgelig….

Takk for møte!
Allan

