
 

 
 

 

    

Oslo KFU 

Oslo 
Kommunale  

Foreldreutvalg 

Fakturaadresse: 

Duggveien 2 
0664 OSLO 

postmottak@oslokfu.no 

www.oslokfu.no 
 

Org.nr.: 997620585 

 

Styreprotokoll 

 

Tilstede: Styreleder: Live Kristiane Skarvang 

Nestleder: Allan Gloinson  

Styremedlem: Erlend des Bouvrie 

Styremedlem: Attia Mirza mehmood 

Sekretær: Marianne Trettenes 

Forfall:  

Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg 

Møtested: Voksenopplæring (Helsfyr), møterom bak kantina 

Møtetid: 05.03.20, kl.17.00-18.30 

 

  
Formalia 
050320-01 Innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste er godkjent. 
 

050320-02 Protokoll fra styremøte 06.02.20 

Protokollen er godkjent og lagt ut på nett. 
 
Informasjon 
050320-03 Foreldrekonferansen 2020  

Det ble informert om status. Fire av fem innleggsholdere har bekreftet at de kommer. Dersom 
siste aktør ikke bekrefter innen morgendagen, så utvider vi tiden til elevstemmen gjennom en av 
de andre aktørene. Styreleder følger opp.  
 
En ungdomsskole i skolegruppe B har satt opp foreldremøte for kommende elever fra tre 
avgiverskolene. Styreleder sender mail til områdedirektøren og vår UDE-kontakt på kopi.  
 
Diskusjon 

050320-04 Handlingsplanen  

Aktiviteten som har vært vektlagt siste år ble gjennomgått. Det har gått mye tid til hovedmål 2, 
noe som har gått på bekostning av hovedmål 1. Det kom noen innspill. Det lages et notat som 
kan refereres til under fremstillingen av handlingsplanen på årsmøtet. 
 
 

050320-05 Gjennomgang av innkomne saker/invitasjoner  

27.02.20 - planleggingsdager på AKS. Oslo KFU sjekker med UDE. 

04.03.20 - vedrørende forslag til ny opplæringslov. 

04.03.20 - status på klasselister.  
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Styret ønsker å synliggjøre tanker og innspill fra FAUene i Osloskolen samt FUG. Fristen for høring 

er 01.07.20. Vi setter vår frist til 01.05.20, mens internt har vi frist 15.06.20. Nestleder utformer 

invitasjon til innspill. 

 

050320-06 Årsmøte  
En mulig dirigent har blitt forespurt og hun har takket ja. Vedkommende inviteres til et 
orienteringsmøte. Aktuelle kandidater til styreverv har fått oppdrag om å lage en skriftlig 
presentasjon av seg selv. Innkalling og saksliste ble avklart. Forslag til endringer av vedtektene 
ble også vedtatt. 
 
 

Eventuelt  
Ingen saker. 
 
Møteplan 
Neste styremøte i Oslo KFU er 26.03.20 kl 17:00 - 18:30.  
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