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Dato: Torsdag 06.12.18   

Tid: kl: 18.30 

Sted: Oslo voksenopplæring, Helsfyr, Svovelstikka 1. 

Tilstede: Vickey Bonafede (leder Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU), Erlend de 
Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Live Kristiane Skarvang (styremedlem Oslo KFU), Kjersti 
Austdal (leder skolegruppe F) og Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU). 

Oppdateringssaker 

Valg av referent: Marianne Trettenes 
Gjennomgang av dagsorden og innkalling ble godkjent.  

Faste punkter 
 
Kort info/oppdateringer fra styret 

• Det har vært flere møter hos UDE og skolebyråden denne høsten. Det er spennende 
tider, særlig med tanke på at byrådsavdelingen har fokus på de samme hjertesakene som 
Oslo KFU har jobbet med i alle år. Vi opplever at både UDE og byråden er lydhøre og 
spiller på lag med oss, hvilket gir oss påvirkningsmuligheter. 

• Vi har endret på regnskapssystemet vårt. All bilagsføring skjer digitalt via app, hvilket 
forenkler arbeidet vårt. 

• Det har tidvis vært utfordringer med driften av vår hjemmeside. Stryet ser behov for en 
mer driftssikker løsning. Styret har satt av midler til endringer, og det skal settes ned en 
arbeidsgruppe for å finne løsninger. Det vil informeres om dette i neste KFU-info. Allan 
har også kontakt med en representant fra Udir som er interessert i å bidra. 

• Færre fysiske møter både i styret og utvalget denne høsten, men styret har jobbet mye 
via mail. Det gjør arbeidet ekstra krevende. Styret har deltatt på flere konferanser, blant 
annet På Tvers, 6-årsreformen,DS-opplæring, møte om utforming av krav til ny 
utdanningsdirektør samt Frivillighetskonferansen. Kjersti har deltatt på møte om 
kartlegging av ungdommer i Oslo sentrum, gjennom SaLTo. Det virker som om de ulike 
etaene ikke snakker sammen, noe som gjør at enkelte ungdommer faller igjennom og 
ikke fanges opp av systemet. Det blir spennende å se hvilke tiltak som blir tilbudt barn og 
ungdommer som trekker ned til sentrum. Kanskje dette også kan bringes inn i 
tematikken rundt Foreldrekonferansen 2019?  

• Oslo KFU skal komme med innspill til Ressursfordelingsmodellen. Sett opp mot forrige 
punkt, hva med å etterspørre eksempelvis flere miljøterapeuter i skolen, slik at lærerne 
kan være noe mer enn sosiallærer? Hvordan kan vi aktualisere tidligere innspill?  
Vedtak: Sven Erik og Erlend ser på dette og kommer med forslag til innspill. Vickey skal 
avklare tidsfristen Oslo KFU må forholde seg til, men arbeidet starter umiddelbart. 
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Utsendt info/oppdateringer fra sekretær 

•  Marianne informerte om telefonhenvendelse fra Drammen KFU. 
 
Skolegrupperunden – hva skjer, når, hvor og hvorfor? 

• Gruppe A og B: 
o Ett møte denne høsten. I november var Manglerud vertskap. 44 deltakere, mange 

skoleledere. Et godt samarbeid med nærskolene og nærmiljøet, særlig grunnet at 
adkomsten til Manglerudhallen går gjennom skolegården. Skolen fokuserte ikke 
bare på trekantsamarbeid, men heller femkant (rektor-FAU-DS-elevråd-SMU). Ny 
områdedirektør i gruppe A ble presentert. Et aktivt møte der både FAU-ere og 
rektorer fikk diskutere sammen gjennom cafébordløsning..  

• Gruppe C og D: 
o Refstad skole snakket om den digitale skolehverdagen. Et godt møte, 25 

deltakere. En åpen og ærlig rektor som snakket om suksess og fallgruver i dette 
prosjektet. I november var Ammerud skole vertskap. 30 deltakere diskuterte 
aktivt og de likte den nye møteformen med deling innen barne- og 
ungdomsskole. Møtet fortsatte ute på parkeringsplassen grunnet positive og 
engasjerte deltakere. AKS stilte med kveldsmat - suksess!  

• Gruppe E og F: 
o Har hatt to møter i høst. Grefsen og Slemdal skole var vertskap. Varierende 

oppmøte i september, mange ga tilbakemelding om at FAU-ene enda ikke hadde 
valgt  sine representanter for skoleåret. På Slemdal var det godt oppmøte. Skolen 
har klart å gjøre noen økonomiske grep, så de har utlyst en 100% stilling for 
skolepsykolog.  

• Spennende med ny form på møtene i november, der også skolelederne ble invitert. Er 
det ønskelig å bruke denne møteformen igjen? 

• Har kommet opp spørsmål om ansvar ved bruk av skolens lokaler etter skoletid. Er ulike 
kontrakter rundt i hele Oslo. Er stor mismatch mellom loven som sier at skoene skal låne 
ut lokaler, men at det foreligger kontrakter på blant annet at foreldregruppen har alt 
ansvar for økonomien for en eventuell brannalarm med påfølgende utrykning.  
Vedtak: Styret tar med saken til UDE for å skape en avklaring og kanskje en felles 
rettesnor for alle skolene. 

 
Kommende møter, invitasjoner 

• Foreldrekonferansen 2019 avholdes 20. mars. Formatet vil endres i år; går fra 
foredragsform med kinorader til cafebordløsning (åtte personer) med diskusjoner etter 
hvert erfaringsbaserte innlegg. Innleggsholderne vil ha sitt utgangspunkt som ’bygger’ 
(foreldrene), forebygger og reparatør/brannslukker. Bordsammensetningen skal bestå av 
foreldre, skoleledere og noen ressurspersoner. Temaet omhandler ’laget rundt eleven’. 
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Diskusjonsaker 
 

1. Møteplan 2018/2019 
Mulige datoer for skolegruppemøter i februar og april. 

• Februar – områdedirektørene er også med. 
o A og B: 06.02.19, Østensjø skole, 18:00 – 20:30.  
o C og D: Dato og vertsskole er uavklart, 18:00 – 20:30. 
o E og F: 06.02.19, Bjørnsletta skole er forespurt, 18:00 – 20:30. 

• April 
o A og B: 25.04.19, Gamlebyen skole, 18:00 – 20:00. 
o C og D: Dato og vertsskole er uavklart, 18:00 – 20:00. 
o E og F: 25.04.19, vertsskole uavklart, 18:00 – 20:00. 

 
 

2. Skolestart - tilbakemeldinger 
Sjekkliste for skoleledere/FAU 

• Oslo KFU lagde, på oppfordring fra UDE, en sjekkliste for skoleledere. Vi aner ikke 
om den har blitt brukt. Styret vil etterspørre informasjon om dette i sitt neste 
møte med UDE: 

 
3. Kurs om FAU-arbeid, 18.10.18 

• Oslo KFUs foredragsholdere bør gå gjennom presentasjonen vår i forkant, slik at 
eventuelle unødvendige slides unngås. 

• Innlegget fra UDE harmonerer ikke med behov og ønske. Bruker ikke de foiler 
som er tatt med i egen presentasjon (hopper litt tilfeldig over en eller flere) noe 
som kan oppfattes uheldig. Avtalt felles spørretime siste halvtimen av kurset men 
tross dette så åpnes det for spørsmål underveis i innlegget. De siste årene har 
Petter H vært den fra UDE som har holdt i dette innlegget, skal vi forsøke med ny 
vri til neste år? Forslag om å høre med Bente Borrebæk. 

• Dersom vi skal ha spørretime, må vi være tydelige på at spørsmål kan stilles da. 

• Gruppearbeidet fungerte bedre når vi hadde egne grupperom. Lyden i Auditoriet 
bærer dårlig. Kanskje vi bør se oss om etter en annen lokasjon?  
Vedtak: Styret hører med Bente Borrebæk om hun vil stille samt UDE om 
muligheter for nye lokaler. Det vil også bli invitert til et evalueringsmøte i slutten 
av januar der KFU ressursene inviteres til å dele sine erfaringer rundt selve 
presentasjonen. Vickey inviterer.  

 
4. E-post, kontaktlister, deling av adresser og opplysninger 

• Skolene har nå fått fellesadresser, slik at du kan ikke kontakte skolen via mail. 
Styret tar opp mulige utfordringer i neste møte med UDE. 
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• Det er også utfordringer med hvordan den enkelte skole tolker regelverket med 
GDPR. Noen skoler nekter å dele ut klasselister, andre deler. Styret tar også dette 
med i møtet med UDE, slik at det kan stimuleres til foreldresamarbeid. Listene 
bør også sendes ut i et format som gjør det mulig å bruke mailadresser direkte. 

• Stemmer det at mailadressene til rektorene forsvinner fra skolenes nettsider? 
Styret sjekker med UDE. 

 
5. Utvalgsmøter fremover 

tors 10.01.19: Kick off, Grefsenkollen Restaurant 
tors 07.02.19: Utvalgsmøte, Oslo Voksenopplæring, Helsfyr 
tors 07.03.19: Utvalgsmøte, Oslo Voksenopplæring, Helsfyr 
tors 04.04.19: Utvalgsmøte, Oslo Voksenopplæring, Helsfyr 
tors 02.05.19: Utvalgsmøte, Oslo Voksenopplæring, Helsfyr 
ons 05.06.19: Sommeravslutning, Grefsenkollen Restaurant. NB! Legg merke til at 
junimøtet avholdes på onsdag, ikke torsdag. 
 

6. Årsrapport 2018 
Marianne sluttfører nå utkastet til årsrapport. I den forbindelse er det ønskelig at 
lederne for skolegruppene leser over og kommenterer egne satsningsområder for 
inneværende år. Frist for innspill er 06.01.19, men lever gjerne før. 
 
 

Eventuelt 

• Diskusjon rundt manglende statistikk av blant annet enkeltvedtak ved skolene. Her kan 
SMU ønske at et tiltak kan være å synliggjøre hva disse vedtakene fører til. 

• Hva med VGS og foreldreengasjement der? Noen skoler har foreldrelag, andre har 
ingenting. Ledelser ved VGS har uttrykt et behov for et tettere samarbeid med foreldre. 
Oslo KFU har tatt opp dette med byråden tidligere. 

• Kommende KFU-info: hvis noen har saker, kom med innspill. Nevne at Oslo KFU er 
invitert til å være med i ansettelsesprosessen av ny direktør i UDE? 
 

 

Neste samlingspunkt er 10.01.19 kl 18:00, Grefsenkollen restaurant. Det blir en Kick off for 

aktivitetsåret 2019. 

 

Møtet ble hevet 20:33. 
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