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Dato: Tirsdag 08.06.21 
Tid: kl: 18.30 
Sted: Zoom 

Til stede: Attia Mirza Mehmood (nestleder Oslo KFU), Erlend de Bouvrie (styremedlem Oslo 
KFU), Kjersti Austdal (styremedlem Oslo KFU), Vickey Bonafede (ressurs), John Sørland 
(ressurs), og Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU). 

 

Meldt forfall: Annette Gauslå (ressurs), Selje Lyngseth (ressurs) og Live Kristiane Skarvang 
(leder Oslo KFU).  

Oppdateringssaker 

Valg av referent: Marianne Trettenes 
 

Sak 1: Gjennomgang av dagsorden og innkalling  

Dette ble godkjent.  

Faste punkter 
 
Sak 2: Kort info/oppdateringer fra styret 
• Møtet med OVK skulle vært gjennomført 18.05.21, men dette har blitt utsatt til 14.06.21. 

I tillegg til tidligere omtalte snakkepunkter, har det blitt lagt til to punkter på agendaen fra 

Oslo KFUs side: 

o Barn med sansetap - stille spørsmål til OVK om alle barn med tap av undervisning, 

ikke bare dem med sansetap. Hvordan motvirke forskjellsbehandlingen mellom 

‘rike’ og ‘fattige’ skoler, for at elevene skal få et likestilt undervisningstilbud.  

o Bortfall av svømmeundervisning i koronaåret - hva gjøres for å sikre at årets 

fjerdeklassinger skal nå kompetansemålene i svømming, uten at det går utover 

neste års fjerde trinn? Og hva gjøres generelt for at elever skal kunne lære seg å 

svømme? 

• Møte med UDE er kommende fredag. Snakkepunktene ble lagt frem i forrige utvalgsmøte.  

o Det ble stilt spørsmål om hvorfor kommunalt foreldreutvalg skal ha møte med nytt 

læringsmiljøteam. Skole-hjemsamarbeid er noe teamet skal jobbe med, derfor 

ønsker Oslo KFU å få innsikt i hva FAU-ene kan forvente av dem. Kan virke som om 

UDE har gjort noen større endringer, i og med at skole-hjemsamarbeidet skal er 

også en del av seksjon for læringsmiljøteamet. Dette vil vel også påvirke 
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samarbeidslinjene i Oslo KFU opp mot teamet (UDE)? Styret sjekker dette på møtet 

til fredag. 

o Det ble også stilt spørsmål om kommunikasjonsplattform. Dette var tatt opp med 

UDE for omtrent fem år siden. Har dette blitt parkert? Her er det snakk om to ulike 

ting; snakkepunktet som skal opp på fredag omhandler FAU-enes tilgang på Teams 

og felles FAU-lagringsområder. Kommunikasjonsplanen/kanalplanen ble landet og 

omhandler bruk av digitale verktøy i skolen. 

• Møteplan for høsten 2021 - Styret har vedtatt følgende:  

o Utvalgsmøter: 07.09.21. 12.10.21, 02.11.21 og 07.12.21.  

o Styremøter er på de samme dagene, i forkant av utvalgsmøtene. I tillegg er det lagt 

opp til styremøte rett over sommerferien, 17.08.21. 

o Kurs i FAU-arbeid er satt til torsdag 04.11.21. 

o Skolegruppemøter er satt til tirsdag 28.09.21 og onsdag 24.11.12. 

Alle medlemmer i Oslo KFU oppfordres til å sette av datoene i kalenderen, slik at disse blir 

tidfestet hos den enkelte. 

Diskusjonsaker 
Sak 3: Evaluering av KFU-info 
Tilbakemeldingene er at infobrevet er kort og informerende, samt at mange leser dette. Styret 
og utvalget er også fornøyde. 
 
 
Sak 4: Skolebehovsplanen 2022 - 2031: Innspill til høring 
Flere skoler i byen opplever at deres skoles rehabiliteringer utsettes gang på gang. Styret vil 

ta opp dette på generell basis i møte med OVK; hvorfor er det utsettelser og hva kan gjøres 

for å fortgang? En ressurs i Oslo KFU har nettopp vært på et møte med i bydel Frogner, der 

prosjektlederen ga uttrykk for at seksjonen har blitt pålagt å spare. Derfor må det prioriteres 

med hard hånd. 

Oslo KFU vil ta kontakt med en tidligere ressurs, som gjennom år har jobbet mye med 

skolebehovsplanen, for å få innspill til arbeidet frem til høringsfristen 01.09.21.  

 
Eventuelt 
Ingen saker på eventuelt 
 

Neste utvalgsmøte er 07.09.21 kl 18:30. Informasjon kommer. 

 

Møtet ble hevet 19:04. 
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