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Dato: Tirsdag 03.05.22 
Tid: kl: 18.30 – 20:30 
Sted: Oslo Voksenopplæring, Helsfyr. 

Til stede: Live Kristiane Skarvang (leder Oslo KFU), Kjersti Austdal (nestleder Oslo KFU), og 
Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU). 

 

Meldt forfall: Erlend de Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Annette Gauslå (styremedlem Oslo 
KFU), Vickey Bonafede (ressurs) og John Sørland (ressurs). 

 

Oppdateringssaker 

Valg av referent: Marianne Trettenes 
 

Sak 1: Gjennomgang av dagsorden og innkalling  

Dette ble godkjent.  

 
 
Sak 2: Kort info/oppdateringer fra styret 
• Dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap 03.05.22 (OVK) 

- Orientering om Ukarinasituasjonen og ‘Trygge skoler for elever og ansatte’. 
- Ny inntaksmodell for VGS 
- Gratisprinsippet i skolen; ønskelig med like retningslinjer for FAU/skoler når det 

gjelder skoleturer og skoleball. Ulikt mellom skoler og innad på samme skole. 
Frustrasjoner rundt at mye faller på FAU når det gjelder foreldresamarbeid og 
arrangementer. 
 

• Dialogmøte med utdanningsetaten 13.05.22 (UDE) 
- Informasjon om Statsforvalterens tilsyn, som nå er lukket.  
- Inkluderende markering av russetid. 
- Orientering om Arbeidstilsynets tilbakemelding på arbeidet med vold og trusler i 

Osloskolen. 
- Sommerskolen – orientering. 
- Sak fra Oslo KFU løftet til OVK: Gratisprinsippet i skolen (se info høyere opp). 
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Sak 3: Skolegrupperunden 
• Evaluering skolegruppemøte i april 
Styreleder inviterer utvalget til diskusjon via mail. 
 
• Innspill agenda skolegruppemøte september 
Hvem tar ansvar for utforming? Når skal den være klar? 

- Digitalt møte. 
- Legge inn ekstraordinært årsmøte i forkant av skolegruppemøtet for å få på plass 

valgkomité. 
- Orientering: Teamsløsningen for FAU. 
- Ønske å invitere foreleser fra FK2022: hvordan se barna, gjerne med andre briller – 

hvordan inkludere alle og bidra til et godt skolemiljø? 
- Hva er egentlig kjernen til FAU og FAU-arbeid? 
- Gruppediskusjoner. 

 
Hva med november? 

- Ønsker å invitere Anders Bakken fra Oslo Met og snakke om Ung i Osloskolen; rus, 
forventningspress, noe om SoMe 

 

Diskusjonsaker 
Sak 4: Vold og trusler i Osloskolen - oppfølging 
UTSATT til utvalgsmøtet i september. 
Styret og utvalget skal få en demo av e-opplæringen av UDE.  
Temaet er også satt på agendaen til dialogmøtet med UDE i mai. 
 
Sak 5: Forslag til rutiner for håndtering av utfordrende foresatte/saker 
UTSATT til utvalgsmøtet i september. 

 

Sak 6: Spørreundersøkelse våren 2022 
Fortsatt ha med spørsmål om korona, da det er etterdønninger i skolen og FAU-arbeidet 
enda. 

Få med spørsmål rundt Teamsløsningen for FAU. 

Sende ut denne i slutten mai, inn før sommerferien. 
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Sak 7: Evaluering aktiviteter våren 2022 
Styreleder inviterer utvalget til diskusjon via mail. 
• FK2022 
• Årsmøtet – kjøres digitalt heretter? Dette er et formelt møte, kan fint gjennomføres 

digitalt. En slik møteform har også gitt større oppmøte. 
• Møteform og møtesteder 
 
 
Sak 8: Osloskolen – traumeinformert? 
Sak fra ett styremedlem som ikke var til stede i dag. 

 

Sak 9: Forslag til innhold KFU-info juni 
Utsendt vedlegg ble gjennomgått og vedtatt. 

 
 
Eventuelt 
• Innspill om at siste utvalgsmøte i juni flyttes, siden det plutselig har oppstått mange ekstra 

arrangement på Grefsenkollen etter pandemiens slipp. Ny dato er tirsdag 31.05.22. 
 
 
Neste utvalgsmøte er 31.05.22 kl 18:00, på Grefsenkollen Restaurant. Et kombinert 
utvalgsmøte og sommeravslutning. 
 
Møtet ble hevet 19:36. 


