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Styreprotokoll 

 

Tilstede: Styreleder: Live Kristiane Skarvang 

Nestleder: Attia Mirza Mehmood  

Styremedlem: Kjersti Austdal 

Styremedlem: Erlend des Bouvrie 

Sekretær: Marianne Trettenes 

Forfall:  

Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg 
 

Møtested: Zoom 

Møtetid: 03.11.20, kl. 17:00-18:30 

 

  
Formalia 
031120-01 Innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste er godkjent. 
 

031120-02 Protokoll fra styremøte 06.10.20 

Protokollen er godkjent og lagt ut på nett. 
 
 
Diskusjon 
031120-03 Snakkepunkter dialogmøte UDE 13.11.20  

Møtet er fra kl 08:30 – 10:00. Vi melder inn at vi ønsker et digitalt møte. 

• prosessen rundt nye skolegrupper. 

• økt fravær grunnet korona. Hvordan kan dette følges opp? Er skolene forberedt på nye 
‘lockdowns’. 

• status og statistikk rund foreldremøter, DS-møter etc. Har alle dette nå? Følges dette opp? I 
så fall av hvem? 

• fokusere på skoleleders ansvar rundt foreldresamarbeid - mange FAU har ikke kommet i gang 
enda. Rektor har ansvar for dette. 
 

 
031120-04 Snakkepunkter dialogmøte OVK 23.11.20  

Møtet er fra kl 15:00 – 16:00. Vi melder inn at vi ønsker et digitalt møte. 

• utkast til partnerskapsavtale med Oslo kommune. 

• omorganisering av skolegrupper. 
 
Styremedlemmene vil tenke litt på disse og komme med flere innspill før møtet. 
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031120-05 Budsjett og søknad om driftsmidler  

Styreleder gikk gjennom forslag til budsjett og søknad om midler til drift. 

 

Vedtak: Styret bifalt forslaget til budsjett 2021 og søknad om driftsmidler for 2021. 

 

 

031120-06 Styre- og utvalgsmøte desember 2020  
Det er ønskelig at neste møte blir fysisk, for organisasjonen kan ha godt av å treffes siden ingen 

har møtt hverandre siden februar 2020. Det kom forslag til hvordan dette kan gjennomføres i 

henhold til smittevern, samt at de som ikke har mulighet, kan møte via skjerm. Det vil selvfølgelig 

måtte holdes innenfor gjeldene regler rundt smittevern. 

 

Vedtak: Styret bifalt forslag om fysisk møte, så lenge det skjer i henhold til gjeldende regler. 

 

 

031120-07 Aktuelle/ubesvarte saker og henvendelser  
 

Antall nye henvendelser siden forrige møte: 25. 

 
Besvarte henvendelser fra FAU: 
07.10.20 - henvendelse fra FAU om klasseproblematikken. Svart ut 08.10.20. 
 
10.10.20 – henvendelse fra FAU om avvikling av FAU-møter under koronatiden og bruk av 
mobiltelefon på barneskolen. Svart ut 15.10.20. 
 
14.10.20 – henvendelse fra FAU om behov for felles digital løsning for alle foreldre i Osloskolen. 
Svart ut 15.10.20. 
 
22.10.20 – henvendelse fra FAU om klasselisteproblematikken. Svart ut 22.10.20. 
 
 
Ubesvarte henvendelser fra FAU: 
08.10.20 – henvendelse fra FAU om muligheter for utkvittering av fysiske klasselister (slik som 
alternativ ordning i 2019). Live følger opp dette spørsmålet i ytterligere en mail. 
 
29.10.20 - henvendelse fra FAU om revidering av taxiordningen. Postmottak kontakter Brynhild 
Farbrot, direktør grunnskole UDE. 
 
30.10.20 – henvendelse fra prosjektleder Linderud skole om Oslo KFUs ståsted til 
skolegruppeaktiviter, rekruttering, møter, fellestemaer osv i lyset av omstruktureringen av 
skoleområdene i Osloskole. Styreleder svarte ut henvendelsen på telefon 03.11.20. 
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02.11.20 – henvendelse fra FUG vedrørende kommunikasjon i og mellom FAUene. Live svarer ut 
denne. 
 
03.11.20 - henvendelse fra fokusgruppe i Nordre Follo. Postmottak svarer ut denne. 
 
03.11.20 - henvendelse fra VG om fraværstall i Osloskolen, særlig knyttet opp mot koronatiden.  
 
 
 
031120-08 Saker til tildelingsbrevet - OVK  
Oslo KFU har fått mulighet til å komme med innspill til tildelingsbrevet fra OVK til UDE. Styret 

diskuterte mulige innspill. 

 

 
031120-09 Partnerskapsavtale med Oslo Kommune - status (Erlend) 
Ansvarlig gikk gjennom skisse til forslag om avtale. Styret ønsket forankring i utvalget og hos 
OVK.  
 
Vedtak: Styret bifalt forslaget og sekretær distribuerer til utvalget. 

 
 
031120-10 Gjennomgang av henvendelser til Oslo KFU – status 
Pr 27.10.20 har Oslo KFU registrert 199 henvendelser, fordelt på ni ulike typer: brev (2), 

høringer/høringsinnspill/høringssvar (20), innspill (6), invitasjoner (20), orienteringer (32), 

referater (4), spørsmål (110), undervisningsmateriell (2) og verv (2). 

 

Styret diskuterte hva den frivillige tiden til ressursene i Oslo KFU skal og bør brukes på. Det er et 

mål å lage en side på den nye hjemmesiden hvor spørsmål og mulige svar legges inn. Det kan 

også være hensiktsmessig å ta med noe av de gjentagende henvendelsene til UDE, slik at de får 

bedre innsikt i ‘hvor skoen trykker’ i foreldresamarbeidet. 

 

Det er viktig å huske på at Oslo KFU er en kollegial organisasjon, slik at det er styret som samlet 

svarer ut henvendelser. Det gjør at dersom enkeltpersoner henvende seg til enkeltmedlemmer 

av styret, så skal styret svare ut i fellesskap. 

 

Styret påpeker at sekretærens innsats med å loggføre alle henvendelser, er uvurderlig for styrets 

oppfølging av disse. 

 

Styreleder og nestleder vil gå gjennom listen over sorterte henvendelser og se om det er mulig å 

styre tiden til Oslo KFU bedre. 

 

 
031120-11 Innføringskurs i FAU-arbeid  
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Det har blitt gitt UDE et konkret innspill på hva de skal snakke om på kurset. Vi venter på svar fra 

UDE på dette. 

 

Styret gikk gjennom status på de ulike områdene av kurset. Ansvarlig er i rute med 

presentasjonen, men ønsker innspill på ting som kan levendegjøre presentasjonen ‘gjennom 

skjermen’.  

 

Videre diskusjon vil skjer på utvalgsmøtet rett i etterkant av styremøtet. 

 

 
031120-12 Skolegruppemøter november  
Dersom det blir møter i november, vil det skje innenfor rammene av de ‘gamle’ skolegruppene. 
Det er allerede kommet forslag på tema om skoleturer og eventuelt innspill fra helsesykepleier. 
Det kom forslag om å lage ett skolegruppemøte, med mulighet for å dele opp i grupperom for 
AB, CD og EF.  
 
Vedtak: Styret vedtok at det gjennomføres et felles, digitalt skolegruppemøte i uke 48. 

 
 
031120-13 Organisering av skolegrupper og Oslo KFU  
Styret snakket om UDEs inndeling av nye skolegrupper; fordeler og ulemper med denne 
inndelingen. Det er fortsatt seks skolegrupper, men hver gruppe inneholder skoler fra øst og vest 
i byen, samt sentrumsskoler. 
 
 
031120-14 Hjemmeside - status  
Saken tas opp på utvalgsmøtet. 
 
 
Eventuelt 
Ingen saker. 
 
 
Møteplan 
Neste styremøte i Oslo KFU er i utgangspunktet tirsdag 01.12.20, men det kan bli endringer rundt 
dette dersom neste utvalgsmøte blir et fysisk møte på Grefsenkollen restaurant. Informasjon 
kommer.   


	Styreprotokoll

