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Dato/tid: Torsdag 8. mai 2014 18.30-20.30 
Sted: Svovelstikka 1 (Helsfyr) 
 
Tilstede: Vickey Bonafede (skolegruppe B&C), Kristin Nordseth (skolegruppe E), Allan 
Gloinson ressursperson skolegruppe C, Ida Skaar (skolegruppe A), Carina Svensson 
(skolegruppe F), Amy E (skolegruppe F), Benedicte Haug (skolegruppe F), Kristin Nordseth 
(skolegruppe E), Emilie Byfuglien ressursperson skolegruppe C og Kerstin Torell (skolegruppe 
C). 
 
Oppdateringssaker: 
1. Valg av referent og godkjenning av innkalling: 

Gjennomgang av dagsorden/ innkalling ble godkjent. 
Valg av referenter: Vickey Bonafede og Kerstin Torell. 
 

2. Oppdatering fra ledelsen: 
Godkjenning av ny agenda mal for Oslo KFU: 
Agenda med faste punkter fra skole- og faggrupper. Gir bedre oversikt over 
forfallende og fortløpende arbeid i diverse grupper og/eller styre. 
 
Vedtak: 
Utvalgsmøtet besluttet å godkjenne ny agenda mal for Oslo KFU. 
 
Halvårlig stautsmøte med skolebyråd/UDE vil være i juni. 
 

3. Oppdatering fra skolegruppene: 
Her ble det presentert og diskutert om Trygg Trafikk og «regelverk» for FAU vv 
Driftsstyre, presentasjon av Driftsstyre i egen skole og foreldrerollen i et Driftsstyre vv 
FAU. 
Skolegruppe C: I spørsmål om Driftsstyret hadde skolegruppe C eget tema møte i 
november 2013 om lignende refleksjoner (jmf referat skolegruppe C november 2013) 
- presentasjon av skolens Driftsstyre sier lovverket godt hva som kan presenteres på 
hjemmesiden til skolen. Det finnes forskjellige muligheter å verve foreldre til et 
Driftsstyre enten via eget FAU eller fra foresatt gruppen i egen skole – bør ha 
barn/elev i skolen  
Skolegruppe F: Gruppen har strukturert og organisert hvordan finne frem til rett 
instanser/personer i etatene blant annet høstet erfaringer rundt skilting.  
Innspill fra gruppen er blant annet å se på planlegging av nye skoler – transport.  

  
 
Orientering: 
1.  Presentasjon av nye representanter og ressurspersoner: 
 Alle verv og funksjoner er basert på frivillighet – eget engasjement! 



Verv som leder, nestleder eller ressurspersoner enten i skole – eller faggruppen er 
det ønskelig med tilbakemelding ved fravær. 
 

2. Sommeravslutning I Oslo KFU den 5. juni: 
 Alle representanter og ressurspersoner er hjertelig velkommen til Vickey. 
 Invitasjon sendes alle representanter/ ressurspersoner. 
 Påmelding sendes til Vickey.        Ansv: Vickey 
 
3. Aksjon skolestart – tverretatlig: 

Bymiljøetaten innkaller til tverrfaglig møte den 14. mai for å samarbeide om 
skolestartene i barneskolen. 
 
Oslo KFU startet opp sist år med «Ta følge til skolen» - pilotprosjekt i skolegruppe 
B+C. Evaluert i 2014 med oppfordring å rulle ut prosjektet til alle FAU’er. Gir naturlige 
diskusjoner i klassene/FAU’ene rundt trygg trafikk til/fra og i skolen – droppsoner – 
bli kjent med hverandre – fysisk aktivitet. 
Diskusjon rundt bordet om «Trygg Trafikk» - fokusområde i skolegruppe F (Carina S). 
Viktig å ha med og dele de erfaringene med etaten og innad i foreningen. 
 
Styret ber representanter å følge opp «Ta følge til skolen» i egen skolegruppe. Ta det 
opp under Førskoledagene i mai.  
Styret tar med prosjektet til Bymiljøetat møtet for å presentere og kontinuere 
arbeidet i 2014. 
Representanter fra Oslo KFU til Bymiljøetat møtet blir følgende: Carina S 
(skolegruppe F), Tom og Vickey B. (fung. leder i Oslo KFU). 

 
4. Folkeverksted om Middelparken: 
 Åpent møte. Invitasjonen formidles til FAU ved de nærliggende skolene. 
           Ansv: Vickey 
 
5.  Oslo standard: 

UDE har startet opp og presentere endelig utkast i skolegruppene (felles informasjon 
fra UDE). 
UDE og Oslo KFU har samarbeidet til første utkast om hva er hjem – skole samarbeid, 
sammen med andre aktører. KFU har vært UDEs høringsinstans. Dessverre har 
oppfølgingen fra UDEs sin side uteblitt. Har prøvd å få kontakt med UDE i saken.  
Diskuterer rundt bordet hvordan følge saken opp og hvilken rolle KFU vil ha i lignende 
prosjekter (kritisk stemme/ høringsinstans). 
 
Styret vil følge opp saken videre i status møtene med skolebyråd og UDE i juni – 
spesielt i forhold til reell medvirkning. 
 

 
6. Easy Learning – ny læringsplattform fra høsten 2015: 

Ta opp i eget FAU/skolegruppe: Hva er viktig i forhold til ny læringsplattform og 
kommunikasjonskanal. 
Innspill til UDE fra utvalgene. 
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Interessante ressurspersoner i forhold IKT/ kommunikasjon - Spørre Per-Otto Wold, 
Korsvoll FAU. 
            Ansv: Vickey 
 

Vedtak: 
1.  Kommunikasjonsprosjekt v/ Korsvoll FAU (Per-Otto Wold): 

Å la kommunikasjonsprosjektet være en inspirasjonspakke til andre FAU’er i Oslo. 
Hvordan samarbeide om diverse kommunikasjonskanaler mellom hjem og skole. En 
måte å systematisere kommunikasjonsverktøyet og dra erfaringer om hvilke 
«kanaler» som fungerer best mellom hjem og skole.  
 
Utvalgsmøtet vedtar å legge prosjektet til Oslo KFU’s hjemmeside under Erfaring – 
kommunikasjon.                 Ansv: Vickey/Victoria 

 
2. Foredrag: Mestring og Viljestyrke v/ Nikolai Kjerschow: 

Diskuterte rundt bordet hvordan finne ut hvilke foredrag – linker – antimobbing 
program som er gode/fungerer – hensikter – kildeinnhenting – kvalitetssikring – 
referanser med mer. 
KFU ønsker å videreføre sin uavhengige rolle (stå fritt å velge). 
 
I forhold til ovenfor nevnte foredrag ber utvalget å invitere Nikolai Kjerschow til 
utvalgsmøte til høst for å presentere seg og sitt foredrag.   Ansv: Vickey  

 
 
Diskusjon: 
1. Endringer i Oslo KFU’s årlige spørreundersøkelse: 

Representantene diskuterte ulike og nettbaserte spørreundersøkelser i forhold til den 
KFU bruker per i dag. Representantene vektlegger justere / oppdatere variablene og 
hvor mange variabler skal brukes, sammenlignbar med tidligere undersøkelser – 
evaluering, hva vil KFU vite noe om (hensikt), kunne bruke resultatene i ettertid 
(effekt) og den bør være forståelig (språk). 
 
Utvalget mener det er viktig å ha med hva FAU mener om reell medvirkning og hvis 
de opplever at de har reell innflytelse – konkretisere, om foreldredeltakelse, samt 
foreldrenettverk. 
 
Utvalget ble enige om å bruke dagens spørreundersøkelse, men evaluere og 
omfordele spørsmålene, samt legge til bonus spørsmål.    Ansv: Styret 
Se over muligheter til sponsing – samarbeid om brukerunderundersøkelsen 
(FUG/UDE).         Ansv: Vickey 
 

2. Forberedelser til rapport 2013-2014, Årsmøte, Grunnkurset: 
 Rapporter 2013-2014 fra skolegrupper: 



 Frist? Mal for rapportering?          Ansv: Ledere i skolegruppene/ Vickey 
 
 Årsmøte KFU – medio august 2014:      Ansv: Styret 

Til orientering:  
John Sørland går ut av styret – styret vil be John å fortsette som ressursperson for 
Oslo KFU.  
Styret vil be om lovendring under Årsmøtet blant annet følge kalenderåret for 
budsjett og rapporteringer fra skolegruppene, og flytte Årsmøtet til begynnelsen av 
kalenderåret – med oppstart 2015. 
 
Styret ber representantene å finne personer som kan ta stiftelsen et skritt videre. Det 
ble også diskutert kort om medietalsmann/kvinne for Oslo KFU. 
 
Rekruttering: Styret ber representantene å se i eget utvalg (eller FAU) etter egnede 
personer til Oslo KFU.                  Ansv: Skolegruppene   
 
Grunnkurset 5. oktober 2014: 
Styret ber om –  
Forslag til navn som kan åpne og holde møte. 
Forslag til navn som kan informere om Oslo KFU.            
 
Be Petter Hagen, UDE si noe om regelverket i / rundt et FAU og hjem-skole 
samarbeid.         Ansv: Vickey 
 
Invitere Per-Otto Wold fra Korsvoll FAU å si noe om kommunikasjonsprosjektet 
Korsvoll skole – FAU, prosess og erfaringer i ettertid.   Ansv: Vickey 

 
3. Faggrupper Oslo KFU: 

Styret ber representantene å se over faggruppene – innhold – hva engasjerer – gi 
tilbakemelding til Vickey på hva du kan tenke deg å arbeide med (din deltakelse). 
           Ansv: Vickey 

 
4. Tema til stormøtet i 2015 – «Mangfold»: 

Mangfold er et bredt tema. Styret ber representantene/skolegruppene å komme med 
forslag og innspill til temaet. 
 
Representantene ber styret å se til evalueringer av stormøtene fra deltakerne – 
forventet effekt (output) lik oppnådde mål (hensikten) for stormøtet.  

 
5. SAMFOR v/ Benedicte Haug: 

Minner om prosjekt «Våryr». SAMFOR informasjon (reminder) til skolegruppene – 
spesielt ungdom skole trinnene. 
Viktig tema for alle skolegrupper i vår – «Ungdom og Rus». 
Informasjon om SAMFOR: Finnes i mange språk. 

 
Neste utvalgsmøte er berammet 5. juni – Sommeravslutning se egen invitasjon. 
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