
 
 
REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU 
 
Dato: Torsdag 12.04.2018 
Tid: kl: 19.00 
Sted: Voksenopplæringen Helsfyr, Svovelstikka 1 
 
Tilstede: 
Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU), Allan Gloinson (Nestleder Oslo KFU), Live Kristiane 
Skarvang (Styremedlem Oslo KFU), Erlend des Bouvrie (Styremedlem Oslo KFU),  
Raymond Kristiansen (invitert DS-leder), Erik Olsson (nestleder skolegruppe C), Attia M. 
Mehmood (Ressursperson gruppe C) og Leif Algermissen (Påtroppende leder gruppe D).  
 
 
Oppdateringssaker 
Valg av referent: Erik Olsson 
Gjennomgang av dagsorden og innkalling ble godkjent. 
 
 
Faste punkter 
 
Kommentar til referat / innkalling, saker til eventuelt. 
Ingen innspill har kommet vedrørende utsendt referat. Referat er OK. 
 
Kort info/oppdateringer fra styret 
• Ikke vært styremøte siden forrige Utvalgsmøte. 
• Skal møte byråden til neste uke. 
• Allan og Vickey skal til Ski (vi hadde jo en foreldrerepresentant fra Ski i forhold til å 

lære om KFU-arbeid). Nå skal Allan og Vickey besøke Ski KFU for å gi innspill. 
 
 
Skolegrupperunden, tilbakemeldinger siden sist og hva skjer fremover 
Fra A og B: 

Vi erfarer nå flere ivrige skoleledere som deltar og ønsker å delta på 
skolegruppemøtene. Oslo KFU er veldig positiv til engasjementet fra skoleledere. 
Man skal likevel være observante på at enkelte foreldre kan synes det er 
vanskeligere å uttale seg om meninger når skoleledere er tilstede.  Et forslag kan 
være at skoleledere inviteres spesielt til ett skolegruppemøte i året. 
Totalt sett er Oslo KFU positive til å invitere skoleledere.  Men det er KFU som leder 
møtet. Et krav er at skoleleder kommer på møtet med sine foreldrerepresentanter. 
Kan ta med ideen til kommende møte med UDE. Ellers godt møte på Kampen 
skole. Hvor skolen forklarte mye om hvordan de jobbet med elevundersøkelsen. 

 
Fra C og D: 

Bra møte. Over 20 skoler representert. Skolen tok mye tid til å presentere seg selv.  
Skolen hadde så mye på hjertet at de fikk ekstra tid. Blant annet tema digitalisering.  



Dette skapte mye debatt, og utfall er et mulig eget temamøte om digital satsning før 
sommeren.  Fått mange tilbakemeldinger i etterkant av møtet.  Flere har meldt seg 
som mulige vertskoler. Temaet skapte også en del diskusjon i utvalgetsmøtet.  
Hvordan ligger UDE an i forhold til digitaliseringstrategien som ble presentert for 2 
år siden? 

 
Fra E og F: 

Fått melding om at det var et godt møte. 12 skoler representert. Nordpolen skole 
hadde en god presentasjon fra sin skole.  

 
Referatene fra alle 3 skolegruppemøter legges ut på Oslo KFU sine nettsider. 
 
 
Diskusjonsaker 
 

1. Årsmøte – innspill og kommentarer etter kvelden 
Årsmøtet gjennomført. Det var ingen deltagere utover deltagere og resurspersoner 
til Utvalgsmøtet. Årsmøtet ble gjennomført som planlagt og var nyttig informasjon 
og gjennomgang for deltagerne. 
 
 

2. Foreldrekonferansen 2018 – innspill og kommentarer etter kvelden 
Denne har vi diskutert tidligere, og evaluering er under arbeid og nesten ferdig. 
Håvard Tjora har inspirert mange med sitt foredrag. Mange gode tilbakemeldinger 
på han og konferansen. Dessverre er ikke hans presentasjon tilgjengelig. Det at han 
setter trygghet og trivsel i bunn for læring.  Det samme gjør Forandringsfabrikken.  
Flott at vi får bekreftelser fra flere hold om hvor viktig trygghet og trivsel er for 
læring. Kan man vurdere skoleleder fra en annen kommune i tillegg/sammen med 
Astrid Søgnen? Også foredragsholdere har gitt gode tilbakemeldinger på hele 
konferansen. Apaløkka skole er invitert med mobbeombudet på foredrag på andre 
skoler. Mobbeombudet ønsker også et tettere samarbeid med Oslo KFU. 
 
Er det flere innspill, så send dette på epost til Allan eller Attia. 
 
 

3. Foreldreundersøkelsen 
Foreldreundersøkelsen har vært ute en del uker.  Den sendes til en av evt. to 
foreldre pr barn. Spørsmål er om hvem som har bestilt denne? Er det politisk 
bestilling eller er det UDE?  Og hva brukes denne undersøkelsen til? Styret i Oslo 
KFU kan etterspørre dette.  Det er også mistanke om at mange ikke mottar 
undersøkelsen av foreldrene. Dog har vi tidligere fått vite fra UDE at undersøkelsen 
er for skoleleder for å bruke både denne og elevundersøkelsen for sin skole.  Og ta 
opp dette med FAU og foreldrene. Spørsmålstillingen er fra Udir. Det vi lurer på nå 
er hvordan jobber skolen med undersøkelsen? 
 
Erlend forbereder dette til UDE til tirsdag 17.04.18. 
 
 

4. Spørreundersøkelsen sommer 2018 
Sendes ut før sommeren, og vi baserer oss på de samme spørsmålene som i fjor 
for å se evt. trender eller endringer.  Send gjerne innspill til endringer i forhold til 
undersøkelsen innen utgangen av neste uke. Svarresponsen var veldig lav ifjor. 



Raymond kan sammen med Marianne jobbe for å se om hvordan man kan få opp 
svarresponsen inkl. analyse. 
 
Raymond gir en status på dette i neste utvalgsmøte. 
 
 

5. Rekruttering til ledelse/verv i skolegruppene og utvalget. 
Dette tas opp på skoleruppemøtene hver gang.  Det er viktig at vi hele tiden har 
øyne oppe for engasjerte foreldre som kan tenke seg å være ressurs også i Oslo 
KFU. 
 

 
 
Eventuelt 
 
Artikkel (leserinnlegg i Aftenposten 28. mars av bl.a. Raymond Kristiansen) vedr en iraker 
som kom til Norge som 9-åring. Tittel: «Den nødvendige foreldrestemmen» 
 
Raymond skal delta med markering Vestli Torg vedr. trygt nærmiljø 13. april. Her er det 
viktig å vise hvor viktig at skolen engasjerer seg i sitt nærmiljø. 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet 20:55. 
 
Neste utvalgsmøte er 03.05.18 kl 18:30, Voksenopplæringen på Helsfyr, Svovelstikka 1. 


