
 

 
 

 

    

Oslo KFU 

v/ Live Skarvang 

Fakturaadresse: 
Grefsenkollveien 12 B 

0490 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: Klubbuhus Teisen IF, bak Bryn skole 

Møtetid: 22.08.19, kl. 17:30 – 19:00 

 

  
Formalia 
220819-01 Innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste er godkjent.  
 

220819-02 Protokoll fra styremøte 25.06.19 

Protokoll er godkjent og lagt ut på nett. 
 
 

Diskusjon 
220819-03 Oppfølging av saker fra styremøtet i juni  

• Felles ordensreglement for Osloskolen (sak 250619-07) skal avsluttes. Alle sender innspill 
innen mandag 26.08.19, styreleder lager felles sak og postmottak sender fra postmottak. 

• Samtale om fellesbrev om innspill til lærerutdanning (punkt 250619-04): ansvarlig har noen 
punkter, han sender dem ut til styret. Husk at vi skal legge ved folderen vi har laget om 
skolelederens rolle. Styret gir innspill via mail. 

• Byråden skal komme med dato om skolebesøk på Bjøråsen skole (FAU-prisvinner 2019). Live 
følger opp når OVK tenker dette skal skje. 

• Klasselister i Osloskolen: Dette er en sak Oslo KFU har jobbet med over flere år. UDE lovte på 
møte i juni 2019, at vi skulle få se materiellet som skulle sendes ut til skolene før skolestart. 
Det har vi ikke fått. Hva med å sørge for tillatelse til at mailadresser til foreldre ved 
innskriving av barnet før første klasse? I tillegg bør foreldrene også kunne gi samtykke til at 
klasselisten med bla. foreldrenes mailadresse kan deles ut i klassen. Dersom dette ikke 
gjøres, kan det skapes et stort skille i skole-hjemsamarbeidet dersom FAU må sitte med dette 
ansvaret. Styret tar igjen opp denne saken med UDE og OVK.  

• Elevenes mailadresser i skolenes systemer bygges opp av elevens navn kombinert med 
fødselsdato. Muliggjør identifisering. Styreleder følger opp denne saken med UDE og vår 
kontaktperson der, som i sist dialogmøte sa han skulle ta tak i dette. 

• I møter med UDE og OVK er det ønskelig at vi avklarer frister for oppfølging. Det gjør det mer 
oversiktlig for oss å se fremgang i saker som vi tar opp.  
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220819-04 Fordeling av ansvar høsten 2019  
Det ble delt ut et forslag til arbeidsfordeling denne høsten. Styret stiller seg bak dette. 
 
 
220819-05 Skolegruppemøter høst 2019 
Møtene i september er delvis avklart: 
- AB: 26.09.19 på Skøyenåsen.  
- CD: 24.09.19 på Tveita.  
- EF: 24.09.19, vertsskole er enda ikke avklart. Fem skoler har sagt at de kan være senere i år. 
Gruppeleder har kontaktet områdedirektøren i E for hjelp til å finne vertskap. 
 
Novembermøtene er avklart datomessig, men vertskoler er ennå uavklart. Områdedirektørene 
skal være med på disse møtene. Sekretær søker vertskap, Vickey vil gjerne ha noen å jobbe 
sammen med. Allan sjekker med FAU-leder ved Bjøråsen og høre om hun kan være en 
bidragsyter til skolegruppemøtene. Attia kan være back up. Sekretær legger ut datoene i 
kalenderen på hjemmesiden. 
 
 
Informasjon 
220819-06 Spørreundersøkelsen 2019, foreløpige resultater (Alle) 
Det ble informert kort om og vil bli laget et sammendrag som tidligere år. Saken tas opp på 
utvalgsmøtet i september. Arbeidsgruppen vil treffes medio oktober. 
 
 
220819-07 Hjemmesiden 
Sekretær prøver å hente inn noen leverandører som kan komme med tilbud/forslag til utredning 
av forbedret hjemmeside. Styret setter saken på neste agenda, slik at det settes av penger til 
dette formålet. Saken vil også bli løftet inn i utvalgsmøtet. 
 
 
Eventuelt  
- KFU-info: sekretær lager utkast, dette sendes med agendaen til utvalgsmøtet i september. Det 
gjør at utvalgsmedlemmene kan komme med innspill til informasjonsbrevet før utsending. 
Datoen for utsendingen blir 10.09.19. 
- styreleder løftet opp dette med formidling av fremdrift innad i Oslo KFU. Hvordan kan våre 
medlemmer få tilbakemeldinger på saker de har vært med å løfte, diskutere etc? Manglende info 
kan påvirke motivasjonen i negativ retning. 
  
 
220819-08 Møteplan 
Neste styremøte i Oslo KFU er torsdag 05.09.19, kl 17:00 – 18:30, VOX på Helsfyr, møterom 105 
(det ‘vanlige’ innenfor kantina). 
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