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Dato/tid: torsdag 3. November 2016/ kl: 18.30-20.30 
Sted: Voksenopplæring, Svovelstikka 1 (Helsfyr), Møterommet ved kantine. 
 
Tilstede: Vickey Bonafede, Allan Gloinson, Attia Mirza, Erlend Des Bouvrie, Sanja Skaar, 
Erik Olsson, Svein Erik Berget, Selje Lyngset og Victoria Le (Sekretær for Oslo KFU). 

 
Oppdateringssaker: 
Valg av referent: Victoria Le. 
Gjennomgang av dagsorden og innkalling ble godkjent.  
 
FASTE PUNKTER: 
 
1.1 Kort info/oppdatering fra styret. 
 

- Ny Sekretær i Oslo KFU 
Det er med glede vi kan meddele at Marianne Trettenes har takket ja til stillingen som 
administrativ sekretær for Oslo KFU.  
Tiltredelse 1.desember for overlapp med Victoria i årets siste måned. Innlosing i 
arbeidsoppgavene ivareta av Vickey og Victoria – med oppstart i form av egne 
opplæringskvelder (01 og 07 desember) hvor Vickey og Victoria går gjennom rutiner 
og arbeidsoppgaver sammen med Marianne. 

 
 Økonomi: styret klargjør søknad om driftsmidler og sender denne snarlig inn til  
 Utdanningsetaten. 
 

- Statusmøte med skolebyråen: 
Saker og punkter som bør tas med videre til skolebyråden ble diskutert: 

o 10% fravær. Det er ulike håndteringer av fravær på barneskolene. 
o Mulighet for tids disposisjon – elevene må få forutsigbarhet i ukeplaner så de 

kan i større grad ha mulighet for å planlegge egen tidskabal. 
 
 

1.2 Skolegruppe runde – Status: 
 
I november vil det være felles skolegruppemøter: 

A og B: 29 november, vertsskole er ikke blitt fastsatt. 
C og D: 24 november, Frydenberg skole 
E og F: 23 november, Marienlyst skole 

Et av høstens tema er kanalplan – hver skole skulle utarbeide egen plan/oversikt over intern 
status og muligheter, og send den inn til etaten med frist 1. november. KFU oppfatter at 
FAUene ikke har vært godt involvert i arbeidet med kanalplan, stedvis er det liten til ingen 
kjennskap til dette. Det utarbeides et internt dokument som kan brukes på kommende 
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skolegruppemøter -  med noen nøkkelmomenter for at alle skal få en bedre innsikt i hva som 
savnes og hvordan drøftelse rundt tema kan styres fra vår side. Sanja vil holde i dette med 
bistand av Attia. 
 
Sekretær for Oslo KFU savner fortsatt referat fra tidligere skolegruppemøter. Fint om leder 
for hver skolegruppe kan bistå med å etterspørre de referat som savnes. 
 
Oslo KFU vil jobbe for rekruttering til verv i hver skolegruppe, på kommende 
skolegruppemøter. I tillegg må alle bidra til rekruttering av ressurser til SAMFOR.  
Selje lager en kort tekst som kan brukes. 
 

1.3 Kommende møter: 
 
29. November er neste statusmøte med byråden. 
  8. Desember arrangeres siste utvalgsmøte (for 2016) etterfulgt av god mat og drikke. 
 
Terminplan 2017 
05 januar, 02 februar, 02 mars, 6 april, 04 mai, 01 juni 2017 
22. Mars 2017: Stormøte 
Årsmøte 19 april: Auditorium på Voksenopplæring reservert.  
 

 
 
DISKUSJON SAKER:  
 
1. Grunnkurs 19. Oktober 2016: 
 
Totalt deltok 44 FAUer (26 nye FAU-ledere, 4 FAU-nestledere og 14 FAU-representanter). 
Det har vært svært mange positive tilbakemeldinger på grunnkurset og vi ønsker å beholde 
samme opplegg med workshop/diskusjoner til neste år, men med noen justeringer. 
 
Til neste år ønsker vi følgende endringer: 

- Oppdatere FAU-presentasjon med flere praktiske eksempler (forslag til en agenda 
for FAU, et referat, mandat) 

- Punkter fra Workshop bør skrives ned og eventuelt legges ut på vår hjemmeside. 
- Oslo KFU nettsiden bør vises på storskjerm under grunnkurset for å vise FAUene 

innholdet på vår hjemmeside. 
 
2. Oppfølging etter møte med Hjem og Skole – Pedlex 
 
Oppfølging etter besøk hos Hjem Og Skole,  

o videreformidling av info 
o bruk av utgitt litteratur/ artikler i vår informasjonsbank. 
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Den 13. Oktober var Oslo KFU på besøk hos Pedlex. Vi fikk en introduksjon og innføring i 
temaheftene som forlaget Pedlex utgir. Disse er utarbeidet av samme redaksjon som også gir 
ut bladet Skole og Hjem. 

- Hvert utvalgsmedlem lager en kort sammenfatning av et valgt hefte med tanke på 
koblinger der Oslo KFU har skrevet noe om tema på vår hjemmeside. 

- For eksempel: Heftet om ”Tid for skole og hjem samtale” passer bra under 
”Nyttige lenker” – skole og hjem samarbeid. Dette kan for eksempel brukes og 
anbefales for lærer. 

- I tillegg er det viktig at vi balanserer mellom Pedlex og informasjonen vi finner på 
andre hjemmesider f.eks FUG sine hjemmesider.  

 
3. Kunnskapsministeren til Groruddalen 

 
Torbjørns time: 18. Oktober på Haugenstua skole. 
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var på Haugenstua skole der han holdt en kort 
innledning om de største utfordringene i skolen. Lærer og andre skoleinteresserte møtte også 
opp på møtet og det ble stilt mange flotte spørsmål og diskusjoner. 
 
Fra Oslo KFU deltok Allan som benyttet anledningen til å kuppe mikrofonen og promotere 
Oslo KFU.  
Under møtet kom det følgende innspill: 

- Matservering på skolene 
- Psykisk og velvære på skolen. 
- Tilrettelegging for nye skoler og funksjonshemmede – spesielt for undervisning. 
- Transparente skolebygg. 

 
 
4. Desember møte i utvalget 
 
Siste utvalgsmøte vil bli holdt på Vøienvolden gård. Tradisjonen tro avrunder vi året med 
julehygge med god mat og drikke. Vi håper alle kan holde av datoen og har anledning til å 
komme. 
Vi håper også John Sørland vil komme å dele historien om Oslo KFU. 
Egen invitasjon vil bli sendt ut snarlig. 
 
5. Stormøte 22. Mars 2017 
 
Tema: Psykisk helse:  
Attia og Allan vil presentere foreløpig opplegg for oss på neste møte. Vi gleder ossJ 
 
Innspill fra Erlend var Psykisk helse har en god link med planlegging: ”hvordan skal en elev 
rekke alt når en får vite i dag at det er prøve om 2 uker” 

o God planlegging fører til mindre stress for elever, mener en overlege. 
o Digitale hjelpemidler kan bidra til å gjøre elever mindre stressende ved å informere 

og vise oversiktlige måneder/uker. 
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o En god samarbeidspartner vedrørende dette temaet er elevorganisasjonen. Erlend 
vil følge opp dette og kommer nærmere med informasjon. 

 
 
Partnerskap mot Mobbing. 

Mandag 17. oktober på Støperiet barnehage, vil huskes som en historisk dag i Oslo. Fjorten 
aktører som representerer både skole, barnehager og frivillige organisasjoner har undertegnet 
Partnerskap mot mobbing overfor barn og unge. Fra Oslo KFU signerte leder Vickey 
Bonafede. 

KFU har sammen med flere, forpliktet seg til felles innsats mot mobbing av barn og unge i 
Oslo. 

KFU vil følge opp avtalen i form av tiltak nærmere beskrevet i vår handlingsplan. 
 
 
Andre nyheter: 
 
28 oktober deltok Erlend, Attia og Vickey på et kurs om levende formidling, 
gjennomslagskraft. 
 
 
 
 
 
 
MØTET AVSLUTTET KL 20.30.  
 
NESTE MØTE ER 08. DESEMBER ETTERFULGT AV JULEAVSLUTNING. VelkommenJ 

	


