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Dato: Torsdag 07.02.19  
Tid: kl: 18.30 
Sted: Oslo voksenopplæring, Helsfyr, Svovelstikka 1. 

Tilstede: Vickey Bonafede (leder Oslo KFU), Erlend de Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Live 
Kristiane Skarvang (styremedlem Oslo KFU), Kjersti Austdal (leder skolegruppe F) og 
Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU). 

Meldt forfall: Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU) og Camilla Wahl Sekne (mulig ressurs 
gruppe E). 

Oppdateringssaker 

Valg av referent: Marianne Trettenes 
Gjennomgang av dagsorden og innkalling ble godkjent.  

Faste punkter 
 
Kort info/oppdateringer fra styret 
Vickey har fått endret arbeidsmengde i ordinær jobb, hvilket gjør at hun må tone ned sitt 
frivillige arbeid. Live går inn som fungerende styreleder. 
 
 
Skolegrupperunden – hva skjer, når, hvor og hvorfor? 
Gruppe A og B:  

• Gårsdagens skolegruppemøte var aktivt; diskusjoner mellom FAU-medlemmer, noen få 
rektorer og områdedirektørene. Et uavklart tema var SMU og DS - hva skal jobbes med 
hvor? Viser seg at det er svært ulik forståelse mellom skolelederne og foreldrene av hva 
SMU skal være. 

• Neste møte er 25.04.19 på Gamlebyen skole, kl 18-20. Foreløpig tanke om innholdet på 
møtet er å invitere/be skolen om å fortelle hvordan de jobber med laget til eleven. 
Hvordan ledelsen, ansatte (vaktmester, sosiallærer, andre) jobber sammen med 
helsesøster, elevråd, foresatte – om og for elevene? 

 
Gruppe C og D:  
Møtet ble avlyst. 

 
Gruppe E og F: 

• Gårsdagens skolegruppemøte var godt; beste delen var da deltakerne fikk sitte og 
diskutere og reflektere sammen. Viktig å finne temaer som fenger folk fra gruppe E og F, 
blant annet helsesykepleier og forebyggende apparat.  
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• Smestad FAU hadde også et innlegg om ressursfordelingsmodellen og hvordan dette 
påvirker skolene i denne delen av byen.  

• Utfordring med tidsbruk, hver ønsker gruppelederne å gjøre noe i forkant av neste møte. 
Og å ha færre temaer på agendaen. 

• Neste møte er 25.04.19 på Lilleaker skole, kl 18-20. 
 
Fin refleksjon å ta med inn i møtene, gjerne ved oppstart for å sette rammen for møtet: 
Hvorfor er vi her på skolegruppemøtet? Hvor mange her har også andre frivillige verv? Vi 
sitter her som foreldre som vil bidra med noe til fellesskapet for alle barna våre. Ikke en 
arena for å pumpe ut frustrasjon, men søke løsninger sammen med andre. 
 
Kommende møter, invitasjoner 

• 15.02.19 - referansegruppemøte U22. 

• 28.02.19 - dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap. 

• 28.02.19 - Folkemøte om ’Ungdom trenger trygge voksne!’ 
 

Diskusjonsaker 
 

1. Elevundersøkelsen 
 UTSATT 

 
2. Foreldrekonferansen 2019, 20.03.19 

Live informerte. Fokuset er ’laget rundt eleven’, der ’lagmedlemmene’ kan enten 
være forebyggere, byggere eller reparatører i samhandling med barna våre. Forslag 
til forebyggerne: Nordberg skole og Glasshuset. Byggerne: Hallagerbakken FAU er 
uavklart, men ønsket. Reparatørene: rektor ved Tøyen skole er bekreftet og leder for 
sportsklubben på Tøyen står på blokka. 
 
Bjøråsen skole/FAU er også nevnt, Live avklarer med Allan om hva som er tenkt der. 
Vickey kontakter Nordberg.  Vickey stiller seg tilgjengelig for å snakke med noen av 
de andre aktørene, dersom det er behov for å dele mer på arbeidsmengden i FK2019. 
 
Byråd Inga Marte Thorkildsen har bekreftet at hun deltar gjennom å dele ut FAU-
prisen. Live vil også sjekke om hun kan oppsummere. 
 
UDE, ved Kari Andreassen, er ønskelig å si noe om hvordan hun skal påvirke skolene 
til å tenke på ’laget rundt eleven’. Hvordan skal skolelederne jobbe med å kople på 
foreldre/foresatte til å bidra til helheten rundt elevene, uten å instruere lederne? 
Live kontakter utdanningsdirektøren. 
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Kjersti sjekker om et klassisk spilleinnslag i oppstarten av konferansen er mulig å få 
til. 
 
Viktig å inkludere tid til å introdusere og takke av hvert foredrag innenfor hver 
tidsbolk. Også behov for tid til pause. 
 
Forslag til oppsett: 
1. Velkommen v/ Oslo KFU (5 min) 
2. Fremtidstanker om ’laget rundt eleven’, Kari Andreassen, UDE (17 min) 
3. Forebyggeren: innlegg på 20 min, diskusjon på 15 min (35 min) 
4. Byggeren: innlegg på 20 min, diskusjon på 15 min (35 min) 

PAUSE (max 20 min) 
5. Reparatøren: innlegg på 20 min, diskusjon på 15 min (35 min) 
6. FAU-prisen (10 min) 
7. Oppsummering, Inga Marte Thorkildsen (17 min) 
 
Live sjekker muligheten for antall deltakere mtp cafebordoppsett (6-8 personer) hos 
UDE, hvor vi har booket lokale. Vickey sjekker om muligheten for leie av 
konferansesal hos Røde Kors på samme dato. 
 
Allan har sagt han sender ut info/invitasjon til stands i løpet av kommende helg. 
Kjersti sjekker med ’MOT’ om de kan stille på stands på denne konferansen. 
 
Mulige gjester: Mobbeombudet, leder for Elevorganisasjonen, skoleproffene (elever) 
fra Forandringsfabrikken. Dersom noen kommer opp med flere aktuelle navn, ta 
kontakt med Live. 

 
 

3. Årsmøte Oslo KFU 04.04.19 
Styret har fått tak i kandidater til ledige verv og en dirigent for møtet. 
 

4. Handlingsplan for Oslo KFU 2018/2019 
Saken ble utsatt i dag, da Allan holder i saken. Planen må være klar til utvalgsmøtet i 
mars, da denne skal vedtas på årsmøtet. 
 

5. Rekruttering til ledelse/verv i skolegruppene og utvalget 
Alle bør tenke gjennom hvordan vi gjør denne jobben ute i skolegruppemøtene. Vi 
må spørre deltakerne og prøve å finne ’den ene som brenner for vervet’.  
 

6. Utvalgsmøter fremover 
Innspill sendes inn til Live/Allan. 
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Eventuelt 

• Det er to år til Oslo KFU fyller 20 år (siden offisiell stiftelse). Hva om vi inviterer HMK 
Haakon Magnus til Foreldrekonferansen 2021?   
 

 

Neste utvalgsmøte er 07.03.19 kl 18:30, Voksenopplæringen, Helsfyr. 

 

Møtet ble hevet 20:35. 
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