
 

 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE I OSLO KFU 
 
Dato/tid: 26. juni, kl:14:00-16:00  
Sted: Duggveien 2 

 
TILSTEDE: Vickey Bonafede (leder, Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder, Oslo KFU), Erlend des 
Bouvrie (styremedlem, Oslo KFU) og Live Kristiane Skarvang (styremedlem, Oslo KFU) 
 
Referent: Live Kristiane Skarvang 
 
 
Saksliste:  

 
1. Kort prat etter: 
o Sommeravslutning UDE 7. juni – Live 

Live deltok på vegne av Oslo KFU og fikk med seg flere interessante innleggsholdere. Spesielt 
verdt å merke seg i Oslo KFU-sammenheng var Thomas Nordals innlegg om spesialtilpasset 
opplæring og systemer som ikke fungerer godt. Styret noterer dette som mulig tema mot 
Foreldrekonferansen 2019. 
 
Silvija Seres hadde også et godt innlegg hvor hun pekte på utfordringen med foresatte som 
tilbyr sin kompetanse til skolene, men ikke får hjelpe. Dette kan føre til manglende utnyttelse 
av ressurser og lite foreldremedvirkning, og det kan mangle på informasjon og bekreftelse på 
å bli hørt. Styret ønsker å invitere Silvija til å sende oss punkter om Osloskolens digitale 
fremtid. Dette kan vi knytte mot skolenes mulighet til å søke midler til Ipader, samt elevenes 
opplæring I bruken av disse. Styret sammenfatter noen punkter/spørsmål I fellesskap, og ber 
Marianne formidle på vegne av Oslo KFU. 
 
Styret ønsker å be UDE om flere plasser fra KFU til denne konferansen. NB: datoer må 
koordineres, da denne flere ganger tidligere har kollidert med vår egen sommeravslutning.  
 
o Sommeravslutning Oslo KFU, 7. juni – Live 

Styret konkluderer med at dette ble gjennomført med stor suksess, og gjentas gjerne ved en 
senere anledning. 

 
2. Status: 
o Høstens grunnkurs. Torsdag 18. oktober - Vickey/Erlend 

Dato er satt, og Sanja har sagt ja til å være med. Kristin ønsker å skiftes ut med noen som har 
ferskere erfaring med FAU-leder-rollen. Vi må minne Petter og Astrid om datoen. 
o Vårens Foreldrekonferanse. Dato? - Live/Allan 

Onsdag 20.mars er ønsket dato. Kommuniseres til UDE og Byråden, i hhv. møte med UDE 
førstkommende fredag og mail til byråden med sjekkliste senere i sommer.  
o Mal til dialogpunkter og utkast til denne ivaretar – Allan 

Ny mal er utarbeidet av Allan, og styret bifaller forslaget. For styremøter: egen del for 
vedtakssaker, spesielt økonomisaker. 

 



 

 

3. Økonomi; Oppdatering, status; Vickey 
• Registering av bilag / innfasing av ny rutine? – Live 

Vi har fått bevilgning som ønsket. Viderefører en edruelig forvaltning av økonomien, romslige 
budsjett med plass til f.eks foredragsholdere. Noen overordnede punkter – lønn, regnskap, 
trykkeri, refusjoner. Marianne ønsker muligens ikke å gå opp i stillingsprosent. Leie inn 
Marianne til prosjektarbeid? Det er viktig å utnytte Mariannes kompetanse – muligens 
invitere inn i styremøter. Hun svarer på pressehenvendelser – eller støtter den som skal uttale 
seg. Styreleder gis fullmakt til å utrede saken videre sammen med sekretær. 
Økt bevilgning til utvidet stillingsprosent (65%) skal brukes til lønnet prosjektarbeid. 
 
Live ser på registrering av bilag/økonomirutine med Marianne. 
 

4. Innspill til styret fra Raymond Kristiansen: 
o Styret har mottatt en mail med konstruktive innspill, vi ser på disse sammen.(Vedlegges 

innkallingen). Styret tar innspillene til orientering. Når det gjelder punkt om valgkomite: 
Styret har selv tidligere besluttet å danne valgkomite, jfr. Informasjon gitt om dette på 
årsmøtet 2018. Vi ønsker gjerne erfarne FAU ledere / styremedlemmer til denne.  

 
5. Innspill fra Erlend om; 
• Råd og vink til Oslo KFUs kommunikasjonsarbeid. Godt materiale til nye styremedlemmer. 

Understøtter ved uttalelse til presse.Tas i bruk som støttedokument for KFU-styret, utvalg 
og evt til FAU-ledere. Kan brukes ved Grunnkurset? Erlend sender til Marianne, og denne 
legges ut på hjemmesiden. Korrektur ved Marianne. 

 
6. KFU info – innspill til innhold i neste utgave? 

Stående invitasjon til saker. Neste utgave er i august/september.  
 

7. Forberede neste dialogmøte med byråden, 27. august (Allan? og alle) 
Utarbeide sjekkliste til skoleledere for foreldremedvirkning. 
Utkast laget av Erlend. Sendes på høring til utvalget. Forslag til endringer sendes inn innen 
søndag 8.juli. Vi ber UDE om innspill på listen førstkomende fredag. Vickey sender denne til 
byråden etter 8.juli, og inviterer til FK 2019. 
 
Agenda lages etter møtet med UDE førstkommende fredag. Sjekklisten blir oppfølgingssak. 
 

8. Forberede neste dialogmøte med UDE. 
Forberedt av Allan. Møtet skjer hos UDE fk fredag 0800. 
 

 
9. 19.09.18 er det konferanse med ’Samfunnsdugnaden’.  

Oslo KFU skal delta i dette og være en del av styringsgruppen. Allan deltar. Har vært med i 
arbeidsgruppe som har utarbeidet formatet og innholdet for konferansen. Styret jobber 
videre med vår deltagelse i dette. 

 
10. Spørreundersøkelsen 

Denne lukkes snart. Arbeidsgruppe er invitert til å jobbe med resultatene – 3 personer har 
meldt seg. Live bidrar fra styret. Live mailer forslag til dato til Marianne.  

 
  


