Styreprotokoll
Tilstede:

Styreleder: Live Kristiane Skarvang
Nestleder: Attia Mirza Mehmood
Styremedlem: Erlend des Bouvrie
Styremedlem: Kjersti Austdal
Sekretær: Marianne Trettenes

Forfall:
Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg
Møtested:
Zoom
Møtetid:
01.09.20, kl. 18:30-19:30

Formalia
010920-01

Innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste er godkjent.
010920-02

Protokoll fra styremøte 19.08.20

Protokollen er godkjent og lagt ut på nett.

Vedtak
010920-03

Gjennomgang og ansvarsfordeling for møteplan høst 2020 (Live)

Styreleder har sendt ut høstens møteplan med forslag til arbeidsfordeling.
Vedtak: Arbeidsfordelingen ble godkjent av styret.
Kommentar: Vi venter fortsatt på tilbakemelding fra UDE om datoer for dialogmøter. Live er i
kontakt med Petter, men han kan ikke gi oss tidspunkt siden han venter på direktøren. Live følger
opp.

Diskusjon
010920-04

Punkter til dialogmøte med OVK 07.09.20 (Live)

Møtet er fra 15 - 16. Følgende saker vil bli løftet:
• omstrukturering og forutsigbarhet opp mot UDE.
• oppfølgingsmøte vedrørende skolestart.
• viktig å få helsesykepleiere tilbake til skolen (omdisponerte grunnet covid-19).
• svømmeundervisning - vanskelig grunnet frakt via buss og flere basseng som er stengt
grunnet oppussing (Bøler, Tøyen). Uklare retningslinjer på hvordan dette skal gjennomføres.
• felles instruks for klasselister og hvem har ansvaret for at listene er komplett?
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•
•

blir driftstyremøter avholdt? I så fall, hvordan?
lufte tanker rundt en eventuell partnerskapsavtale med Oslo kommune.

010920-05

Aktuelle saker (Live)

Henvendelser siden sist møte:
20.08.20 – oppfølging fra et FAU som sendte forespørsel 19.06.20. Erlend holder i denne.
20.08.20 – henvendelse om koronamateriell fra Kors på halsen. Dette er delt på hjemmesiden vår
og lagt ut informasjon om på Facebook.
24.08.20 – henvendelse fra et FAU om krav til referater, tips til utforming av disse samt gode
FAU-vedtekter. Henvendelsen er svart ut.
31.08.20 – invitasjon fra UDE om videre utredning av ressursmodellen for grunnskolen. På
Teams. Kjersti og Erlend deltar fra Oslo KFU.
01.09.20 - henvendelse fra Advent for alle. Live svarer ut Oslo KFUs prinsipielle standpunkt.
01.09.20 - henvendelse fra Hjem og Skole om vi kan dele bilder av engasjerte foreldre til artikkel
Oslo KFU har vært intervjuet til. Vi har ingen bilder som er klarert og kan derfor ikke sende
avgårde noen. Live svarer ut.

Oppfølging:
Høringssvar til VGS-inntak i Oslo er flyttet til 01.10.20 (se sak under).
Klasselister - avkrysning i appen om å godkjenne at foreldrenes informasjon kommer med på
listen. Hva med klasser hvor fire av 24 har godkjent? Hvem har ansvar for å få komplette lister?
Det er allerede vanskelig å få kontakt med foreldrene, særlig nå når foreldremøtene avlyses
utover høsten grunnet covid-19.
Innspill til UDE om implementering, drift og forvaltning av digital teknologi, fra den digitale
ressursgruppen ved Ammerud FAU (23.06.20). Møte med IKT i etaten? Dette vil bli adressert UDE
når vi skal i dialogmøte med dem.
CP om datoer for kursing. Marianne følger opp dette.

010920-06
Høringssvar VGS-inntak Oslo - status (Erlend/Kjersti)
Det jobbes nå med et høringssvar. Det er en kompleks materie og Oslo KFU ønsker å levere et
klart, men kortfattet svar. Resten av styret vil få dette oversendt forut for fristen, slik at de kan
komme eventuelle innspill. Fristen er midt i høstferien, altså torsdag 01.10.20 i uke 40.
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010920-07
Partnerskapsavtale med Oslo kommune? (Live)
Erlend har sjekket diverse partnerskapsavtaler i ulike kommuner. Fordeler med slik avtale er at vi
da kan bli en fast høringsinstans, lettere sette opp faste dialogmøter. Kanskje vi kan få tilgang på
fagkonsulenter i kommunen for å få nødvendig innsikt for å avgi høringssvar. Ulempe er at
kommunen kan komme med motkrav, eksempelvis at vi må stille opp når det passer dem. I en
slik sammenheng er det viktig å presisere at Oslo KFU er uavhengige og at samtlige bidrar
gjennom frivillighet. Det kan ikke være sånn at Oslo KFUs kopling til UDE og OVK blir
personavhengig, så i et slikt perspektiv vil en partnerskapsavtale være hensiktsmessig.
Styret lufter en eventuell partnerskapsavtale med byråden på mandagens møte.

Eventuelt
Ingen saker.

Møteplan
Neste styremøte i Oslo KFU er tirsdag 06.10.20 klokken 17.30 – 18:30. Møtet avholdes digitalt.

