
 

 
 

 

    
Oslo KFU 
Oslo 
Kommunale  
Foreldreutvalg 

Fakturaadresse: 
Eikelundveien 9B 
0588 OSLO 

postmottak@oslokfu.no 
www.oslokfu.no 
 

Org.nr.: 997620585 

 

Styreprotokoll  
 
Tilstede: Styreleder: Live Kristiane Skarvang  

Nestleder: Kjersti Austdal 
Forfall: Styremedlemmene Erlend des Bouvrie og Annette Gauslå 
Møtegruppe: Oslo Kommunale foreldreutvalg 

 

Møtested: Oslo Voksenopplæring, Helsfyr 
Møtetid:  03.05.22, kl. 17:00 – 18:30 
 
  

 
Formalia 
030522-01 Innkalling og sakliste 

Sakslistemailen ble godkjent. 

 

030522-02 Godkjenning av referat fra 05.04.22 

Referatet ble godkjent. 

 

 
030522-03 Terminplan høst 2022 

Styret hadde gjennomgang av forslag til møteplan.  
 
 
030522-04 Status valgkomité 

Det ble gjennomgått kandidater som har sagt seg villig til å påta seg vervet. Det ønskes å legge 

vekt på at et bredt spekter av byen skal representeres, kjønnsfordeling, barne- og ungdomsskole 

og mangfold. 

 

030522-05 Retningslinjer og rutiner for håndtering av krevende saker 

UTSATT til neste møte. 

 

030522-06 Møteform- og steder for Oslo KFU 

Frist for å søke rom på Oslo Voksenopplæring er 1. juni for høstsemesteret og 1. november for 
vårsemesteret. 
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Grunnet UDEs endring av skolegruppene, er det lite naturlig å søke etter vertsskoler. Oslo KFU 
ønsker å finne ut av mulighetene for hybride møter hos UDE, alternativt om det er mulig å 
investere i slikt utstyr.  
 
Nestleder ser litt på muligheter innen utstyr. 
 

030522-07 Supplement til innføringskurs i FAU-arbeid - oppfølging 

Ønskelig å filme/lage små flimsnutter av presentasjonen til Oslo KFU fra innføringskurset. Dette 
bør i så fall gjøres av noen profesjonelle. Snuttene bør være 2-5 min og kunne omhandlet  

• hvordan bygge opp FAU og skape strukturer,  
• hvordan organiserer vi oss og hva med årshjul og vedtekter,  
• gjennomgang av digital tilgang i Teamsløsningen for FAU. 

Dette settes opp som sak på agendaen i september. 

 

030522-08 Ubesvarte og åpne henvendelser 

Antall nye henvendelser siden forrige møte: 37, fordelt på høring (1), invitasjon (1), innspill (3), 
orienteringer (14), påmelding årsmøte (3) og spørsmål (12). 
 
Høring 
26.04.22 – Personvernvurdering av digitale læremidler, nytt utkast. Frist 31.05.22. Pr nå har 
vedkommende som jobber med høringen brukt mellom 15 – 20 timer for å utarbeide første 
høringssvar. 
 
Åpne saker 
16.03.22 – henvendelse fra FAU-representant om vold og trusler. Styreleder følger opp saken. 
05.04.22 – henvendelse fra FAU om 10. trinn og valg til VGS. Oslo KFU har gitt tilbakemelding om 
at denne saken vil bli tatt opp på dialogmøte med OVK og UDE i mai. 
 
 

Eventuelt 

Det var ingen saker til dette punktet i dag. 

 

 

Møtet ble hevet 18:41 


