
 REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU 

1 

 

                                                           

 

Dato: Tirsdag 07.09.21 
Tid: kl: 18.30 
Sted: Zoom 

Til stede: Live Skarvang (leder Oslo KFU), Attia Mirza Mehmood (nestleder Oslo KFU), Erlend 
de Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Vickey Bonafede (ressurs), John Sørland (ressurs), 
Annette Gauslå (ressurs) og Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU). 

 

Meldt forfall: Sven Erik Berget (ressurs) og Kjersti Austdal (styremedlem 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 

• Nestleder informerte om sist møte med UDE der det blant annet ble diskutert at 
skolemelding slettes etter ett år. Flere foreldre har reagert på at dette skjer, det har 
foregått diskusjoner mellom skolen og hjemmet som trengs å ivaretas (eks. 
mobbesaker). UDE skal se på dette, men gjør oppmerksom på at skolemelding ikke skal 
brukes i saker der det er sensitiv informasjon. 

• Det ble også diskutert et prosjekt som omhandler leksebruk og reduksjon av disse. 
Tanken er at skolen på sikt skal bli leksefri utenfor skoletiden. Etterslepet i 
svømmeundervisningen er stor grunnet stengte svømmehaller i koronatiden. Skolene 
skal melde inn behov for svømming, slik at etterslepet blir dekket. 

• Møte med OVK inneholdt underskriving av samarbeidserklæringen mellom Oslo 
kommune og Oslo KFU.  

• Status på kommunikasjonsplattformen: den skal være klar 02.09.21, så Teamsløsningen 
for FAU-ene skal nå være klar. Et styremedlem følger opp dette, fordi Oslo KFU vil 
presentere løsningen på skolegruppemøtet i september. 

• Oslo KFU leverte høringssvar på Skolebehovsplanen 2022 - 2031. Det ligger tilgjengelig 
på nettsiden. 
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Diskusjonsaker 
Sak 3: Spørreundersøkelsen 2021 - oppsummering og tanker fremover 
Det ble kort oppsummert hovedpunktene fra undersøkelsen. Denne viser en tydelig tendens 
om manglende ansvar hos mange rektorer i foreldresamarbeidet. Oslo KFU vil bruke 
rapporten inn i dialogen med UDE og OVK for å synliggjøre manglene i foreldresamarbeidet 
og mulig forbedringspotensial. 
 
Styret vil sende resultatene over til etatene og ta opp punkter på dialogmøtene. Det kan 
også være fint å innlemme disse i handlingsplanen til Oslo KFU, for å se om det neste år har 
skjedd noen endringer på disse områdene. 
 
 
Sak 4: KFU-info - septemberutgaven og innhold til novemberutgaven 
Styret og utvalget gikk god for innholdet, så utgaven sendes ut i løpet av uke 36. 
 
Forslag til innhold på novemberutgaven ble godkjent. Forslag til artikkel på side 2, var det 
psykososiale miljøet til elevene. Kanskje et intervju med den nye lederen av 
Elevorganisasjonen eller noen andre i organisasjonen? De har signalisert at det er større 
behov for hjelp, og dette har nok ikke blitt mindre under koronasituasjonen? Foreldre er jo 
en enorm ressurs gjennom sine bidrag, og viktigheten av foreldrenes arbeid er sentralt i 
dette aspektet. 
 
 
Sak 5: Skolegruppemøtet tirsdag 28.09.21 
Møtet er digitalt og går fra 19:00 - 20:30. Det holder på å utarbeides agenda og den vil bli 
sendt ut i løpet av uke 36. Stikkord til agendaen er innspill fra UDE og det nye 
læringsmiljøetamet. Andre saker vil være koronasituasjonen; oppstart i høst, gjennomføring 
av foreldremøter, testing og vaksinering. Oslo KFU vil også presentere den nye 
kommunikasjonsplattformen. 
 
Innspill: Skal UDE få bruke Oslo KFUs arena for å hente innspill fra foreldregruppen? Og hvor 
er det blitt av møtene hvor vi diskuterer hva som ble tatt opp på skolegruppemøtene? Slik at 
Oslo KFU kan løfte frem stemmen til foreldre og foresatte til etaten.  
 
Innspill: Burde skolegruppemøtet heller bruke tid på å bringe inn andre aktører enn 
representanter fra UDE. Kanskje en helsesykepleier kan si om hva elevene bringer til bords i 
denne tiden? Hva er vanskelig for elevene nå, under koronasituasjonen? 
 
NB! Husk å legge alle i utvalget på kopi når det diskuteres saker som alle trenger informasjon 
om (eks. temaer til skolegruppemøter). 
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Neste skolegruppemøte er onsdag 24.11.21. Det er planlagt et fysisk møte, dersom det er 
mulig, og det vil mest sannsynlig være i lokalene til UDE på Helsfyr. 
 
 
Sak 6: Kurs i FAU-arbeid torsdag 041121  
Det satses på at kurset vil foregå fysisk hos UDE på Helsfyr. Det er ønskelig med grupperom 
for mindre gruppesamtaler, da summing er verdifullt. Et styremedlem i Oslo KFU holder i 
dette, men alle innspill er velkommen. Tar utgangspunkt i fjorårets presentasjon, men vil bli 
lagt vekt på mer tid til diskusjon i mindre grupper. 
 
Viktig at det som meddeles i gruppearbeidene, ivaretas av Oslo KFU. Det må synliggjøres at 
Oslo KFU jobber videre med dette, både oppover til etatene og ut til FAU-ene via 
skolegruppemøter og annen informasjon. Sitat: Forvalte gullet som kommer! 
 
 
Sak 7: Høring - ny opplæringslov  
Kunnskapsdepartementet (KUD) har sendt ut høring om ny opplæringslov. KUD skriver: 
«Forslaget til ny opplæringslov byggjer på utgreiinga frå opplæringslovutvalet (NOU 2019: 23 
Ny opplæringslov) og dei over 700 fråsegnene som kom inn til høyringa. I tillegg har 
departementet innarbeidd forslag til tiltak frå fleire tidlegare stortingsmeldingar. I forslaget 
til ny opplæringslov blir mykje frå den noverande lova vidareført, noko er tatt ut, og nokre 
nye reglar er tekne inn. Det er eit mål at den nye lova skal bli enda betre for elevane enn 
lova som gjeld i dag. Dette handlar både om rettar i lova og at lova skal vere enklare å finne 
fram i og å forstå». 
 
Utvalget ble orientert om saken. Oslo KFU vil levere høringssvar innen fristen 20.12.21, slik vi 
også gjorde i første runde (juni 2020). To av styremedlemmene vil utarbeidet en skisse til 
høring innen neste møtedato, altså 12.10.21. 
 
 
Eventuelt 
Innspill: Oslo KFU skulle spille inn til UDE dette med at den nye skolegruppeinndelingen ble 
vedtatt uten at det kommunale foreldreutvalget ble tatt med på laget.  

• Styret fikk på siste møte vite at Oslo KFU ligger under avdelingen læringsmiljøteam. Oslo 
KFUs spørsmål skal bli svart ut på neste møte med UDE. Utdanningsdirektøren så at 
dette var uheldig, men nå jobbes det med å finne ’den nye veien’ i de nye 
skolegruppene.  

• Oslo KFUs opplevelse er at UDE ikke bringer noe til bordet i denne utfordringen og at 
Oslo KFU er overlatt til oss selv å finne gode løsninger. 

• Det ble tydeliggjort at denne håndteringen av skolegruppesaken burde blitt frontet UDE 
og ansvarliggjort dem blant annet ut fra funnene i spørreundersøkelsen (skoleleders rolle 
i foreldresamarbeidet). Dette er konsekvensen av dette manglende samarbeidet mellom 
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foreldreutvalget og UDE. Når UDE gjør disse endringene, så bidrar de til å utvanne 
samarbeidet ytterligere. Dette er en prioritert sak fra skolebyråden. Hvordan vil UDE 
jobbe med dette? Viktig at UDE innser at det er fint at rektorene har metodefrihet, men 
noen strukturer må de opprettholde, blant annet skole-hjemsamarbeid. Skolelederne 
MÅ invitere foreldrene inn i foreldresamarbeidet. Oslo KFUs rolle bør være å mate FAU-
ene med motivasjon til foreldresamarbeid. 

 

 

Neste utvalgsmøte er 12.10.21 kl 18:30. Det legges opp til et fysisk møte og informasjon om 

hvor det blir, kommer. 

 

Møtet ble hevet 20:01. 
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