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Styreprotokoll 

 

Tilstede: Styreleder: Vickey Bonafede 

Nestleder: Allan Gloinson 

Styremedlem: Erlend des Bouvrie 

Styremedlem: Live Kristiane Skarvang 

Sekretær: Marianne Trettenes 

Forfall:  

Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg 

Møtested: Voksenopplæring (Helsfyr), møterom bak kantina 

Møtetid: 07.03.19, kl.17.00-18.30 

 

  
Formalia 
070319-01 Innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste er godkjent. 
 

070319-02 Protokoll fra styremøte 07.02.19 

Protokoll er godkjent og lagt ut på nett. 
 
 
 

Informasjon 
070319-03 Foreldrekonferansen 2019  

Fungerende styreleder informerer i utvalgsmøtet. 
 
 
070319-04 Økonomistatus  

Styret ble informert om status. Alt er i henholdt til budsjett. Styret tok dette til etterretning. 

 

 
070319-05 Årsmøtet 2019  

Årsmøtet avholdes som tidligere planlagt, torsdag 4. april kl 19. I forkant av dette vil styret i Oslo 
KFU avklare møtets struktur og innhold med møtedirigenten.  

 

 

070319-06 Ubesvarte henvendelser/invitasjoner  
Henvendelsen fra Bjørnsletta FAU, vedrørende utlån av skolens lokaler til relatert virksomhet, er 
aktiv. Styret har diskutert saken både i dialogmøter med UDE og via mail med vår kontaktperson 
der, men vi har enda ikke fått svart på alle spørsmål og refleksjoner vedrørende saken. Styret 
følger opp dette i kommende dialogmøte med UDE. 
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Diskusjon 
070319-07 Styresammensetning og arbeidsfordeling/ansvar 

Styret diskuterte mulig arbeidsfordeling og organisering fremover. Det ble også diskutert praktisk 

gjennomføring av møter i  skolegruppe C og D, siden leder har fått økt arbeidsbelastning i en 

periode. 

 
070319-08 Rekruttering til skolegruppene – hvordan? 

Dette ble diskutert samtidig med sak 070319-07. 

 

070219-09 Etter dialogmøte med UDE, 04.02.19 

Saker som ble tatt opp og må følges opp videre er: 
o DS-opplæring. 
o Oslo KFU og spesialskolene. 
o Bruk av skolens lokaler etter skoletid, ansvar. 

 
 
070319-10 Etter dialogmøte med byråden, 28.02.19 

Saker som ble tatt opp og må følges opp videre er: 
o Felles brev/henvendelse ang. lærerutdannelse og eventuelt skolelederutdannelse for å få med 

elementer om blant annet skole-hjemsamarbeid. Styret vil sende stikkord til byråden og ber om 
gjennomsyn før brevet sendes. Vickey utformer punktene. 

o Spørsmål/saker vi ønsker å sende OVK skriftlig. 

 
 

070319-11 Forberedelse dialogmøte UDE, 08.04.19  

Fungerende styreleder lager utkastet til agenda. 
 

 

070319-12 Forberedelse dialogmøte byråd, 06.05.19  

Utsatt, da det enda er en stund til møtet. 
 
 

 
070319-13 KFU-info, innhold i neste utgave 

Forslag til saker i KFU-info er sendt til samtlige styremedlemmer. Sekretær utarbeider KFU-info 
for april, og sender dette til gjennomlesing av styreleder. 
 

 
Eventuelt  
Vi kan søke midler for skoler som samarbeider med andre aktører i nærmiljøet for barn og unge. 
’Arenaer for tilhørighet’ er en støtteordning for at barn og unge skal oppleve tilhørighet, 
gjennom aktiviteter på skolen eller i bibliotekets områder. Søknadsfrist 29.03.19. Nestleder 
holder i tråden. 
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070319-14 Møteplan 
Neste styremøte i Oslo KFU blir 26.03.19 kl 17:00 – 19:00. Vi møter på det vanlige møterommet 
på Voksenopplæringen, Helsfyr. 
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