Referat fra styremøte i Oslo KFU
Dato/tid: 1. februar, kl:17:30-18:30
Sted: Svovelstikka 1, Vox på Helsfyr
Tilstede: Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU), Attia Mirza
Mehmood (styremedlem Oslo KFU), Erlend des Bouvrie (Styremedlem Oslo KFU)
Referent: Attia Mirza Mehmod
Saksliste:
Forberede dialogmøte med UDE; Attia
Alle punktene beholdes i sakslisten som den er og følges opp i den rekkefølgen de står. Noen
enkle presiseringer til eksisterende sakspunkter:
- Sentrale handlingsplaner følges opp. Hvordan er innvirkningen på handlingsplaner
etter ny skolebyråd. Hvorfor, til hva og hvordan skal planene brukes?
- Tema for oppfølging fra møtet sist IT-planer/Kanalplanen – Kanalplanen er vedtatt i
bruk men det er mangelfull iverksetting fra skolenes side. Hvorfor legges ikke
kanalplanen ut på skoleportalen for offentlige innsyn? Hvorfor, til hva og hvordan skal
planene brukes?
- Tema skolegruppemøter: Elevundersøkelse må også kartlegge trivselsgrunnlaget og
ikke bare mobbing, derfor bør spørsmålene gjennomgås og tilpasses elevens
forståelse. Hva viser resultatene? Hva og hvordan skal resultatene brukes? Hvordan
involveres foresatte / elevene (SMU/FAU)
- Elevvurdering: Hva tenker etaten om å droppe skriftlig vurdering?
Etter dialogmøte med byråden; styret
Hovedmomenter som kan tas med til KFU info / skolegruppene
-

-

-

Styret i Oslo KFU hadde et godt presentasjonsmøte med vår nye skolebyråd Inga Marte
Thorkildsen.
På møtet snakket vi om hva KFU arbeider med, vår visjon og at vi representerer den
mangfoldige foreldrestemmen i Osloskolen.
Vi trakk frem punkter som bl.a. å jobbe for en skole med like muligheter for alle uansett hvor
i byen man bor, et helhetlig hjelpetilbud som fungerer som laget rundt barnet og oppfølging
fra barnehagen og ut hele skoleløpet. Viktigheten av å styrke et godt hjem-skole samarbeid
ble presisert, noe som både KFU og Skolebyråden er enige om.
Skolebyråden var klar over at KFU har en rådgivende funksjon som bl.a bidrar med råd til UDE
ved publikasjoner som er rettet mot foreldregruppen og ga utrykk for at hun synes det var
bra.
Skolebyråden var svært imøtekommende for videre samarbeid med KFU og viste en felles
forståelse for å bedre barn og unges skolehverdag.
KFU fortsetter sine jevnlige møter med Skolebyråden.

Årsmøte:
Kandidater til valg – vi kikker på kabalen sammen

Årsmøte holdes 12. april på Vox. Årsmelding, regnskap, handlingsplan, valgliste må være klart i mars.
Verv som er på valg er styrevervet, nestledervervet og 1 styremedlem.

Foreldrekonferansen:
Oppdatering fra arbeidsgruppen,

Programmet er klart fro Foreldrekonferanse 15. Mars 2018.
Tema er: Inkludering, deltagelse og mestring.
Det blir 5 innleggsholdere. Hovedforedragsholder er Håvard Tjora.
Alle utstillere er kontaktet og vi avventer svar fra noen mens andre har svart.
Invitasjonen gjøres klar av Marianne og sendes ut i uke 6. Hele utvalget får arbeidsoppgaver som
fordeles på e-post. Forventet oppmøte fra alle utvalgsmedlemmer og gjerne ressurspersoner.

Oppfølgingssaker:
Endring i ordning med møtegodtgjørelse og refusjon;

Vi kan innføre en ordning om å kompensere de faktiske reiseutgifter, mot kvittering, i tillegg
til å gi en generell møtegodtgjørelse a kr 200,- (begrenset oppad til kr 4000,-).
Vi snakker da om en årlig rutine, videreføring av dagens rutine men da utvidet.
Det som er viktig i forhold til skatteplikten er bare at det er dokumenterte kostnader.
Får vi til å gjøre dette til en årlig rutine, vil det jo ikke medføre mye ekstraarbeid.

Forslag til vedtak: faktiske utgifter til møter refunderes mot dokumentasjon.
VEDTAK: Enstemmig vedtatt
Etter møte med forrige skolebyråd, hvem følger opp og ivaretar KFUs innspill til;
Mobbeombudet: Attia
Det forventes at ombudets rolleforståelse og praksis vil fremkomme i første årsrapport. Dette vil
kunne sette en standard for fremtidige ombud og en videre utvikling av denne funksjonen. Ombudet
kan henvise saker til fylkesmannen som har myndighet til å fatte bindende vedtak i saker. Det vil
være hensiktsmessig å gjøre Oslo kfu's syn kjent for ordføreren og bystyret. Saken bør følges nøye
med hensyn til spesielt de skolene som sliter mest med utfordringer i skolemiljøet.

Partnerskap mot mobbing: Attia/ Allan
Byråden er opptatt av "laget rundt eleven", ruller ut et prosjekt med dette som kjerne i 2018. To
bydeler samt noen enkelt skoler er trukket ut som deltakere. KFU vil få informasjon om hvilke
bydeler og skoler samt prosjektet.

Elevundersøkelsen: Erlend
Økt andel elever som ikke fullfører skoleløpet er en felles bekymring for KFUs og byråden. Vi har bedt
om at det kartlegges hvorfor flere ungdommer mister skolelysten midt i løpet fra 7. -10.
Elevundersøkelsen klarer ikke å kartlegge det. Byråden ber om tips fra KFU om hva som kan gjøres
for å forebygge denne trenden.
KFU har stilt byråden spørsmål om hvorfor skoleledere måles på elevenes faglige fremgang, men ikke
på elevenes trivsel. Byråden presiserte at skolelederen også måles på elevenes trivsel. Det første
målet i byrådets budsjett for 2017 er: Barnehagebarn og elever skal ha et trygt og inkluderende
læringsmiljø, fritt for mobbing. Elevundersøkelsen legges til grunn for oppfølging av målet. KFU
mener trivsel bør løftes høyere opp på skoleledernes prioriteringsliste. KFU kan spille inn forslag om
hvordan dette kan gjøres, f.eks i forbindelse med arbeidet med «juniskolen.»

Infosaker:
FAU-prisen:

Jurymøte avtalt til 8. mars, alle innkomne søknader eller tips formidles samlet til juryen i forkant av
dette og endelig vinner vedtas på møtet.

Vickey informerte om juryen. Det er enighet om at FAU-prisen overrekkes av Skolebyråden på
Foreldrekonferansen.

KFU Ski:

Tok kontakt etter anbefaling fra FUG. Ønsker drahjelp for å komme i gang, få på plass rammer og
struktur. FUG anbefalte de å se til Oslo og tilstrebe samme modell for organisering og drift. Leder
inviteres til å melde seg på Foreldrekonferansen og hilse på, styreleder deltar på møte i Ski tentativt i
april for å bidra.
Vickey holder i dette og har invitert leder i KFU Ski til Froeldrekonferansen.

Eventuelt:
Pensjon og forsikring for ansatt:

KFU har til nå ikke hatt avtale om yrkesskadeforsikring eller pensjon for ansatt. Loven pålegger oss å
tegne yrkesskadeforsikring og denne er derfor opprettet pt.
I tillegg vurdere vi å tegne avtale om tjenestepensjon, her kan arbeidsgiver velge fra 2% og opp til 7%
av lønn.
Forslag til vedtak: KFU tegner en avtale om tjenestepensjon med ramme på 5 % av lønn.

VEDTAK: Enstemmig vedtatt

Aks deltidsplasser:

Innspill fra et FAU; jeg kontaktet dere i høst for å høre om flere FAUer hadde problem med at AKS
satt tak på antall deltidsplasser eller fikk dårligere økonomi. Hos oss har AKS nå satt tak på 30%
deltidsplasser fra neste høst. Vi er ikke så begeistret for denne løsningen, fordi den medfører at
mange foreldre som egentlig ønsker deltidsplass, må betale for fulltidsplass. Argumentasjonen fra
AKS er at de ikke har økonomi til å drive med mange deltidsplasser.
Vi skulle ønske oss fokus på AKS-finansiering: gjerne noe tilskudd fra kommunen slik at ikke foreldre
må betale for et tilbud de ikke bruker.
Saken drøftes på mail i etterkant av møtet da vi ikke rakk å behandle den på møtet.

Skolelederforbundet og Oslo KFU:
Allan har kontaktet skolelederforbundet for å initiere muligheten for dialogmøter med
forbundet og KFU fremover. Dette er forbundet positive til. Styret ser ingen interessekonflikt i
dette og KFU bestemmer selv hvem vi skal invitere til samarbeid, når og i hvilken
sammenheng. Viktig at KFU oppfattes som representativ av de fleste foreldrestemmene både
de som engasjerer seg og andre. Vi skal bevare partipolitisk uavhengighet og forsøke å bidra
med et balansert, nyansert og representativ syn i alle saker og sammenheng.
Honorar til Forandringsfabrikken:

Attia hadde e-post korrespondanse med Hege i Forandringsfabrikken ifbm. Stormøtet 2017 og
uklarheter rundt honorar. Attia formulerer et svar til Forandringsfabrikken på e-post og sender

det først til styret for gjennomsyn og innspill senest fredag. Endelig svar sendes på mandag
fra KFU´s e-post til Hege i Forandringsfabrikken.

Eventuelt: SAMFOR løses opp. Manglende kapasitet ifht mål og fokus fra flere av deltakerne som er

med. Mye av arbeidet er ivaretatt av SALTO og KFU er invitert til samtaler om mulig deltakelse i dette
tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. KFU er også i samtaler med helse etaten og UDE blant andre om
deltakelse i et forum som omhandler rusforebyggende samarbeid.

Allan og Vickey tar rede på eventuelle rammer for et samarbeid med SaLTO og Kjersti og Erlend vil
så holder i KFUs representasjon og deltakelse fremover. Samarbeidsformen og møte
frekvens/virksomhet vil være noe annerledes enn tidligere med SAMFOR. Det vil trolig gir flere
utvalgsmedlemmer og ressurspersoner anledning til å delta når det er relevant at foreldrestemmen er
med. Deltakelsen vil også sannsynligvis være på en mer sakspesifikk måte i dette samarbeidet som
rommer flere felt innenfor rus- og kriminalforebyggende arbeid blant barn og unge. Det blir fortsatt
mulighet for tett samarbeid med offentlige hjelpeetater og politi gjennom SaLTO.

