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Dato: Tirsdag 05.04.22 
Tid: kl: 17.30 – 18:00 
Sted: Zoom. 

Til stede: Live Kristiane Skarvang (leder Oslo KFU), Attia Mirza Mehmood (nestleder Oslo KFU), 
Erlend de Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Kjersti Austdal (styremedlem Oslo KFU), Allan 
Gloinson (ressurs), John Sørland (ressurs), Annette Gauslå (ressurs), Aleksander Danielsen 
(ressurs), Ina Danielsen (ressurs) og Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU). 

 

Meldt forfall: Vickey Bonafede (ressurs) 

 

Oppdateringssaker 

Valg av referent: Marianne Trettenes 
 

Sak 1: Gjennomgang av dagsorden og innkalling  

Dette ble godkjent.  

 
 
Sak 2: Dialogmøter med OVK 
Oslo KFU var i dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap, der en av sakene var 
møtefrekvens for dialogmøtene. Oslo KFU stilte spørsmål om hvorfor byråden valgte å kutte 
ned på antallet. Etter diskusjon ble det enighet om ett dialogmøte i halvåret eksklusivt for 
vår organisasjon samt ett årlig møte sammen med byens ombud og Elevorganisasjonen. I 
tillegg kan vi bli innkalt til ekstra møter hvis behov. 

Byråden skal komme med datoer for når det kan gjennomføres besøk til vinnerskolene av 
FAU-prisen. 

Styret sender ut sine interne notater til utvalget, slik at alle kan få innsikt i hva som ble tatt 
opp på møtet. 

Diskusjonsaker 
 
Sak 3: Årsmøte 2022 
Siste gjennomgang av kjøreplanen og avklaringer av møteoppgaver. 
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Sak 4: Skolegruppemøte 26. april 2022 
Forslag til agenda ble sendt ut i forkant av dette møtet. Innspill førte til noen justeringer på 
agendaen. 
 
Avklare hvem som skal skrive referat. 
 
Sak 4: KFU-info 
Forslag til aprilutgave ble sendt ut i forkant av dette møtet. Informasjonsbrevet ble godkjent 
og vil bli sendt ut i morgen, etter at oppdatert informasjon fra årsmøtet er tatt med. 

Forslag til innhold i juniutgaven var også sendt ut i forkant. Frist for innspill til denne er satt 
til 03.05.22, altså ved neste utvalgsmøte. 

 
 
Eventuelt 
Ingen saker her. 
 
 
Neste utvalgsmøte er 03.05.22 kl 18:30, på rom 105, rommet innenfor kantina på 
Voksenopplæring (Helsfyr), Svovelstikka 1.  
 
Møtet ble hevet 17:58 


