
	  

Referat fra Oslo KFU, Utvalgsmøte  
14. August 2014 
 
Tid: 19.20-20.15 
Sted: Utdanningsetaten, Strømsveien 102. 
Referent: Victoria Le. 
Tilstede: Vickey Bonafede, John Sørland, Allan Gloinson,  Benedicte Haug, Kristin Nordseth 
og  Selje Lyngset. 
 
Sak 1.  
Spørreundersøkelse. 
- Sammenlagt 40 besvarelser. 
- Benedicte foreslår Questback, da dette er et enklere verktøy, samt bedre  løsning til og hente 
ut informasjon.  
- Vickey kommer til å sende ut en oppsummering av spørreundersøkelsen i god tid før 
skolegruppemøtene. 
 
Sak 2. 
Oppsummering av møter med politiker i UDE: 

o Statusmøte mellom ledelsen og skolebyråden ble utsatt (avholdes hvert 
halvår).  

o Vickey meddelt at hvis noen ønsker å være med, er dette positivt. Grunnet 
forskjellige innfallsvinkler. 

o Tema handler mye om økonomi/penger. 
o Søke penger fra mer enn en kilde. (f.eks. IMDI) 

 
-‐ Skolegruppemøter i november: Områdedirektør vil gå igjennom standard for 

skole-hjem samarbeidet /Oslo standard. 
-‐ Oslo KFU må minne om denne standarden også på kommende skolegruppemøter 

samt ha det med under grunnkurset i oktober. 
-‐ I tillegg skal samtlige rektorer presentere dette på første foreldremøte. 
-‐ I skolegruppe F planlegger lederne å gjennomføre en aktiv ringerunde i henhold til 

kontaktinformasjon, for å oppmuntre til å delta på skolegruppemøte samt 
kontrollere kontaktinformasjon ved den enkelte skoles FAU. 
 

Sak 3.  
Fordele arbeidet i handlingsplanen: 
Alle bidrar sammen. 

-‐ Benedicte og Selje = SAMFOR 
-‐ Carina = Trafikkgruppe for Oslo KFU 
-‐ Allan = Holdningsskapende, FUG. 

 
Sak 4.  
Grunnkurs.  
- Tidspunkt ble endret til kl 18.30-20.30. 
- Hver enkelt leder skal ha navnelapper.  
- Vickey ønsket en annen person skulle holde kurset i år. Selje sa seg villig til dette. 



	  

- Flere modeller har vært prøvd ut og positive erfaringer er gjort ved 
bruken av gruppearbeid på grunnkurset, da dette er mer effektivt og 
lærerikt – skaper en tettere dialog med hverandre. Samtidig ønsker deltagerne mulighet og tid 
til erfaringsutveksling og å stille spørsmål.  
 
Oppsett for grunnkurset ble som følger: 

1. Anders presentasjon. 
2. Kort presentasjon fra Petter Hagen. 
3. Erfaringsutveksling – kort summing med sidemann (Spørsmål som: Hva lurer dere på, 

hva er viktig å tenke på osv.) 
 
Eventuelt: 
Mail fra utdanningsforbundet: Følge opp vårens deltagelse på Rundbordkonferansen 
omhandlende barn med særskildte  behov. Marianne Krogh ønsker å ha et møte med Oslo 
KFU. Vickey holder i videre kontakt. 
 
Møtet avsluttet kl: 20.15 
	  


