
 

 
 

 

    
Oslo KFU 
Oslo 
Kommunale  
Foreldreutvalg 

Fakturaadresse: 
Eikelundveien 9B 
0588 OSLO 

postmottak@oslokfu.no 
www.oslokfu.no 
 

Org.nr.: 997620585 

 

Styreprotokoll 
 
Tilstede: Nestleder: Attia Mirza Mehmood  

Styremedlem: Erlend des Bouvrie 
Styremedlem: Kjersti Austdal 
Sekretær: Marianne Trettenes 

Forfall: Styreleder: Live Kristiane Skarvang 
Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg 

 

Møtested: Zoom 
Møtetid: 01.02.22, kl. 17:00-18:30 
 
  

 
Formalia 
010222-01 Innkalling og sakliste 

Sakslistemailen ble godkjent. 

 

010222-02 Protokoll fra styremøte 11.01.22 

Protokollen er godkjent og lagt ut på nett. 
 
 
Diskusjon 
010222-03 Skolegruppemøte 16.02.22 

Agenda er klar og sendes ut pr mail i morgen. Et styre- og utvalgsmedlem holder i møtet. 
 
NB! Viktig å orientere om følgende på selve møtet: 
• Teamsløsningen for FAU: det er IKKE mulig å videresende mail fra FAU-konto til privat konto, 

til tross for at virker som om det er mulig. Se artikkel på hjemmesiden for eksakt info. 
• Bruk av iPad i skolen: evaluering av dette kommer nå? (jf dialogmøte med UDE 21.01.22). 
• FAU-prisen 2022: søknadsfrist er 27.02.22. Si noe om hva prisen er og hvordan FAU-ene kan 

gå frem i søknaden sin. 
• Opplæring av driftsstyret – UDE har laget videoer og skoleleder har fått informasjon. Snakk 

med rektor om dette. 
 

 
010222-04 FK2022: En skole for alle – vi synliggjør muligheter  

Det ble orientert om nåværende status. To forespurte forelesere har takket ja, mens en har 
takket nei. Vi avventer tilbakemelding om utdanningsdirektøren kan møte på tidspunktet som er 
forespeilet. Vi venter også på avklaring hvem som kommer fra byrådens kontor, da byråden selv 
er opptatt denne dagen. 
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UDE har gitt tilbakemeldinger på alle forespørslene som ble oversendt i en mail.  
 
 
010222-05 Handlingsplan 2022 -2023 

Et styremedlem orienterte om status. Det ble lagt til tre forslag til nye punkter. Planen må sendes 
på høring internt og godkjennes på neste utvalgsmøte. 
 
 

010222-06 Teamsløsning - evaluering fra 18. januar 2022 

26 var pålogget. Det ble informert om gjennomgangen av Teamsløsningen. Det er nybrottsarbeid 
både fra UDE og Oslo KFU. Det kom flere gode innspill fra FAU-medlemmene. Presentasjon og 
notater fra møtet vil bli oversendt postmottak, som deretter vil informere om og legge disse på 
hjemmesiden vår. Brukerveiledningen vil bli revidert. 
 
 
010222-07 Møteplan OVK 

Møtedatoer våren 2022 fra OVK – disse er ikke avtalt. Nestleder har kontaktet byrådssekretæren 
pr mail 31.01.22 for å avklare datoer. 
 
 
010222-08 Åpne/ubesvarte saker og henvendelser 
Antall nye henvendelser siden forrige møte: 45, fordelt på høringer (1), innspill (1), orienteringer 
(24) og spørsmål (19). 
 
Høring 
24.01.22 – Personvernvurdering av digitale læremidler. Frist 01.03.22. 
 
Åpne saker 
24.11.21 – henvendelse fra FAU om spørsmål rundt bruk og oppdatering av iPad i 
undervisningen. Oslo KFU har diskutert dette med UDE og ordningen skal evalueres. Det skal 
være nytt møte i nær fremtid. Oslo KFU orienterer om status på kommende skolegruppemøte.  
18.01.22 – henvendelse fra FAU om finansiering av FAU. Saken skal tas opp i utvalgsmøtet om 
litt. 
18.01.22 – henvendelse fra UDE om driftsstøtte til Oslo KFU. 
20.01.22 – henvendelse fra fraksjonsleder i Ap angående vold og trusler og foreldreperspektivet 
på dette. Oslo KFU følger sitt prinsipp om å være partiuavhengig. 
26.01.22 – henvendelse fra FAU om TV-titting i spisepausene. Sende FAU-et info om 
kontaktperson i UDE. 
31.01.22 – henvendelse fra FAU om mulig underslag i eget FAU. Styret diskuterte saken og 
sekretær svarer ut henvendelsen. 
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Eventuelt 
• Årsmøte – fysisk eller digitalt? Evalueringen etter fjorårets møte er at dette er et møte som 

med fordel kan gjennomføres digitalt. Det kan gjøre det lettere for FAU-ledelsene å stille opp. 
Saken diskuteres på utvalgsmøtet rett etter denne. 

• Diplom til fjorårets FAU-prisvinner. Nestleder holder i dette. 
 
 
Møteplan 
Neste styremøte i Oslo KFU er tirsdag 01.03.22 kl 17:00. Det kommer informasjon om dette blir 
fysisk på Voksenopplæringen (Helsfyr) eller digitalt. 


