
 

 
 

 

    

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 

Styremedlem: Attia Mirza Mehmood 

Sekretær: Marianne Trettenes 

Forfall: Nestleder: Allan Gloinson og Styremedlem: Erlend des Bouvrie 

Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg 

Møtested: Voksenopplæring (Helsfyr), møterom bak kantina 

Møtetid: 02.05.19, kl.17.00-18.30 

 

  
Formalia 
020519-01 Innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste er godkjent. 
 

020519-02 Protokoll fra styremøte 26.03.19 

Protokoll er godkjent og lagt ut på nett. 
 
 
Beslutning 
020519-03 FAU-prisen 2019, utbetaling av premiepenger  

Ved årsskiftet 2017/2018 etablerte Oslo KFU en pris til aktive FAU. Begrunnelsen for etableringen 
av FAU-prisen er ‘å fremme det gode samarbeidet mellom FAU-ene og skolene. Prisen består av 
et diplom og et pengebeløp, som i år er på kr 10.000,-‘. Pengene skal gå til å videreutvikle og 
forsterke skole-hjemsamarbeidet for skolemiljøet og barnas beste. Pengene skal benyttes i 
henhold til kriteriene for utdeling av prisen.  
 
Forslag til vedtak: Styret vedtok at 10.000 kr skal utbetales til årets vinner, Bjøråsen FAU, ved 
leder Camilla Kampevold.  
 
 
020519-04 Gave til avgått styreleder  

Styret og utvalget i Oslo KFU ønsket å synliggjøre sin takknemlighet for avgåtte leders frivillige 
engasjement gjennom mange år. Det ble foretatt saksbehandling på mail, påbegynt 28.03.19 og 
avsluttet 02.04.19. Fungerende leder, nestleder og styremedlem bestemte at det skulle kjøpes 
inn gavekort, samt forespurte sekretær om hun kunne sørge for innkjøpet.  
 
Forslag til vedtak: Styret vedtok at sekretær får refundert utlegg i forbindelse med kjøp av gave.  
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Informasjon 
020519-05 Gjennomgang av økonomi  

Styreleder informerte om status for midler for kommende driftsår. Driftsmidlene er kommet inn 
på vår konto i slutten av april. 
 
 
020519-06 Ubesvarte henvendelser/invitasjoner  

Saker som ikke er lukket: 
Det ble informert om saker som ikke er lukket, fortsatt er det kun dette med ’Mer åpne skoler’. 
Styret hadde saken med seg i dialogmøte med UDE 08.04.19. 
 
Invitasjoner:  

• 02.05.19: Innspill til ordensreglement i Osloskolen, Byrådsavdelingen. Innkalling til møte i dag 
kom samme dag. Ingen fra styret kunne stille opp på 30 minutters varsel, men kan sende inn 
skriftlig innspill i etterkant. Styret holder i dette. 

• 08.05.19 – 10.05.19: Årsmøte, Utdanningsforbundet. Ingen har mulighet til å delta fra oss. 

• 09.05.19: Oppfølging av tilpasning av ressursfordelingsmodell på grunnskolen til lærernorm, 
UDE. Erlend deltok på det første møtet (27.03.19). Et styremedlem stiller fra oss. 

• 13.05.19: Seminar om hvordan skape et ytringsklima som bidrar til trygghet, tillit og 
skoleutvikling, Oslo kommune OVK. To styremedlememr stiller. Nestleder koordinerer 
vedrørende innlegget. 

• 14.05.19: Medvirkningsverksted om ulike skoletyper, UDE. To representanter deltar fra Oslo 
KFU. 

• 15.05.19: Lansering av rapporten «Unge på Oslo S – en kartlegging av mindreårige i et 
ungdomsmiljø». Et styremedlem og et utvalgsmedlem vil delta. 

 

 
020519-07 Oslo KFU og spesialskolene  

UTGÅR, da Oslo KFU ikke fikk stilt på møtet grunnet sykdom i familien. 
 
 
Diskusjon 
020519-08 KFU-info i juni 

Det er sendt ut forslag til innhold og saker. Postmottak utformer og distribuerer 
informasjonsbrevet 03.06.19 via mail, på FB og hjemmesiden. 
 

020519-09 Møteplan høsten 2019 – våren 2020 

Forslag til plan ble distribuert av styreleder i forkant av styremøtet. Etter diskusjon ble følgende 
datoer bestemt: 
 
 

Høst 2019 Vår 2020 
August 
Tors 22.08.19: Styremøte kl 17:30 – 19:00 

Januar 
Tors 09.01.20: Kick off 

September Februar 



3 

Tors 05.09.19: Styremøte og utvalgsmøte 
Tirs 24.09.19: Sk.gr.møte, C og D (Tveita) 
                         Sk.gr.møte, E og F (ukjent) 
Tors 26.09.19: Sk.gr.møte, A og B (Skøyenåsen) 

Tors 06.02.20: Styremøte og utvalgsmøte 
Uke 6 eller 7: Skolegruppemøter + 
områdedirektør 
Uke 8: Vinterferie 

Oktober 
Uke 40: Høstferie 
Tors 10.10.19: Styremøte og utvalgsmøte 

Mars  
Tors 05.03.20: Styremøte og utvalgsmøte 
Ons 18.03.20: FK 2020 

November 
Tirs 05.11.19: Kurs i FAU-arbeid  
Tors 07.11.19: Styremøte og utvalgsmøte 
 
Skolegruppemøter + områdedirektør i uke 47 
eller 48. 
xx.11.19: Sk.gr.møte, C og D (Rødtvet)  

April 
Tors 02.04.20: Styremøte og utvalgsmøte 
Uke 15: Påskeferie 
Uke 16 eller 17: Skolegruppemøter? 

Desember 
Tors 05.12.19: Styremøte og utvalgsmøte 

Mai 
Tors 07.05.20: Styremøte og utvalgsmøte 

 Juni 
Ons 03.06.20: Utvalgsmøte og 
sommeravslutning 
Styremøte? 

 

 

 
020519-10 Etter dialogmøte UDE, 08.04.19 

Etter FK 2019 -  
Opplæring av DS-medlemmer, DS-arkiv - Flere ser at det er hensiktsmessig at DS-hjulet endres 
noe. Styret følger opp saken med UDE. 
Samarbeid med områdedirektørene -  
Klasselister og kanalplan; felles praksis. Hvilke muligheter fins? - Live følger fortsatt opp saken. 
Bruk av skolens lokaler etter skoletid, ansvar - Styret tar opp dette med byråden ved neste 
anledning. 
Oslo KFU og spesialskolene (se tidligere punkt). 
 
 

020519-11 Forberedelse dialogmøte byråd, 06.05.19  

Utkastet til agenda er sendt ut av Live, men møtet blir flyttet fra byrådens side. Nytt 
møtetidspunkt er ikke satt pr i dag. 
 

 

020519-12 Rekruttering til skolegruppene – hvordan? 
UTSATT 

 
 
Eventuelt  
020519-13 Møteplan 
Neste styremøte i Oslo KFU blir tirsdag 25.06.19 kl 17:30 - 19:00. 
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Styreleder sender mail til styret i beslutningssakene samt møteplanen, grunnet forfall til dagens 
møte.  
 
Styret er klar over at det ihht god styrepraksis ikke bør komme med protokolltilførsler i etterkant, 
men denne gangen var det nødvendig for å få gjort vedtak og avklart møteplanen for kommende 
år. 
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