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Styreprotokoll 

 

Tilstede: Styreleder: Live Kristiane Skarvang 

Nestleder: Allan Gloinson  

Styremedlem: Erlend des Bouvrie 

Styremedlem: Attia Mirza Mehmood 

Sekretær: Marianne Trettenes 

Forfall:  

Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg 

Møtested: Voksenopplæring (Helsfyr), møterom bak kantina 

Møtetid: 06.02.20, kl.17.00-18.30 

 

  
Formalia 
060220-01 Innkalling og sakliste 

Innkalling og sakliste er godkjent. 
 

060220-02 Protokoll fra styremøte 21.01.20 

Protokollen er godkjent og lagt ut på nett. 
 
Informasjon 
060220-03 Foreldrekonferansen 2020  

To innleggsholdere har bekreftet, planleggingsansvarlig purrer på de som ikke har svart. Ønskelig 
å få frem ’elevstemmen’ som kan gi uttrykk for hvordan det er å stå i hver sin ytterkant av 
’balansebommen’. Det lages en konkret bestilling om hva Oslo KFU ønsker. Det ligger i budsjettet 
at vi kan tilby et lite honorar for innlegg. 
 
Det følges også opp organisasjoner som kan stå på stands. 
 
060220-04 Møteplan 2020  

Møtetidspunkt med UDE denne våren er  

• man 24.02.20 

• ons 01.04.20 

• ons 27.05.20 
Tidspunktet ønsker vi flyttet fra 08:00 til 08:30. Styreleder sjekker med Oslo KFUs kontakt hos 

UDE. 

 

Vi venter enda tilbakemelding fra OVK om møtetidspunkt. Styreleder følger opp. 

 

Diskusjon 

mailto:postmottak@oslokfu.no
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060220-05 Gjennomgang av innkomne saker/invitasjoner  

Flere saker har kommet inn til Oslo KFU siden forrige styremøte. Noen er allerede besvart, andre 
må diskuteres: 
 
31.01.20 - henvendelse om bidrag i møte. Her er det viktig å følge ‘tjenestevei’. Områdedirektør 
bør koples på, muligens også FUG. Oslo KFU kan i etter kant eventuelt bidra med generelle råd 
om FAU-arbeid. Styreleder svarer ut felles svar. 
 
02.02.20 - innspill årsmøte.  
 
05.02.20 - Sivertsen, prosjekt ’Trygt og godt skolemiljø’ som omhandler vold og trusler i skolen. 
Ønsker samtale med Oslo KFU, men FAU får ikke info fra rektorene om vold i skolen. I UDE går 
slike saker internt. Hva skal vi eventuelt bidra med gjennom foreldrestemmen? Prosjektleder 
ønsker å stille spørsmål om foreldres opplevelse av samarbeidet med skolen og systemene rundt. 
Fra vår siden kunne det vært interessant å vite noe om: 
- Hva skjer med sakene som registreres? 
- Overholdes fristene? 
- Hva skjer når sakene eskaleres til Fylkesmannen? 
Ber om å få spørsmålene skriftlig, slik at både styret og utvalget kan komme med uttalelser. 

Dette fordi vi får for korte frister til å svare, på bakgrunn av at vi driver med frivillighet. Svar 

utarbeidet og sendes via mail. 

 

060220-06 Årsmøte  
Styret ble oppdatert på status rundt kandidater til styreverv. Det skal også bli opprettet en 
dirigent for møtet. Oslo KFU har sendt ut informasjon til alle FAU om frist for å fremme forslag til 
årsmøtet. Tidspunktene er også blitt offentliggjort på hjemmesiden vår og via Facebooksiden.  
 
Styret diskuterte innkomne forslag til årsmøtesaker. 

 
Vedtak: Styret i Oslo KFU har på styremøte av 6. februar d.å. enstemmig vedtatt å ikke fremlegge 
for årsmøtet forslag til saker mottatt søndag 2. februar kl. 22.30 fra FAU-leder på vegne av FAU 
ved Furuset skole. Styret viser til §8 i Oslo KFUs vedtekter: 'Forslag som skal behandles på 
årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 mnd. før årsmøtet.' 
 
Begrunnelse: Hovedregelen ifølge Oslo KFUs vedtekter er at et FAU ved en Osloskole har rett til å 
få behandlet på årsmøtet de forslag til saker de har meddelt skriftlig til styret innen en nærmere 
angitt tidsfrist. Er ikke tidsfristen overholdt, kan ikke forslaget fremlegges på årsmøtet. 
Styret i Oslo KFU viser til § 8 i vedtektene hvor fristen for å oversende forslag til årsmøtet er 
fastsatt til to måneder før årsmøtet skal avholdes. Det er informert om, via hjemmesiden og 
facebooksiden til Oslo KFU, at årsmøtet for 2020 skal avholdes 2. april 2020, kl. 19.00.  Styret har 
27.01.20 varslet samtlige FAU-organer i Osloskolen om årsmøtet samt siste frist for innlevering 
av saker som skal behandles på dette. Forslagene til årsmøtet fra FAU-leder ved Furuset skole ble 
sendt søndag 2. februar kl. 22.30 og dermed er den fastsatte tidsfrist ikke overholdt. 
 
Styret har, ifølge Oslo KFUs vedtekter, ikke adgang til å gi en generell tidsfristforlengelse eller å 
fravike fastsatt tidsfrist for forslag til årsmøtet. Styret forstår at årsmøtet som høyeste myndighet 
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i Oslo KFU stiller styret til ansvar for at kun saker som er innsendt innen fastsatt tidsfrist blir 
fremlagt årsmøtet. Å avvike fra tidsfristen i dette tilfelle vil bryte med de gjeldende vedtekter, og 
ellers de rådende demokratiske prinsipper som ligger til grunn for demokratiet i Oslo KFU. 
 
Videre forklaring: 
Styret har blitt gjort kjent med at forfatteren bak forslagene til årsmøtet, som ble innsendt av 
FAU-leder på vegne av Furuset skole, er Sigurd Lydersen. Han er FAU-medlem ved Haugen skole. 
Styret har blitt opplyst om at Lydersens forslag har vært kilde til konflikt på Haugen skole, men 
styret tar ikke stilling til de forhold som er kort gjort rede for. FAU-leder ved Furuset skole har 
opplyst styret i Oslo KFU om at det er uheldig at hun ikke har blitt gjort kjent med konflikten på 
Haugen skole om Lydersens forslag til årsmøtet. 
 
Lydersen har tidligere selv fremmet forslagene til årsmøtet overfor styret i epost av 28. januar. I 
epost av 30. januar hevder Lydersen at forslagene var ‘lagt fram for FAU ved Haugen skole’ og at 
‘det kom ingen innsigelser mot dem’. Styret mottok 31. januar en epost fra FAU-leder og 
nestleder ved Haugen skole som bekreftet at Lydersens forslag til årsmøtet ikke var fremlagt eller 
godkjent av FAU ved denne skolen. Styret har også mottatt 31. januar en henvendelse fra rektor 
ved Haugen skole om et møte på bakgrunn av de konfliktene som hadde oppstått i FAU der. 
 
Når det gjelder Lydersens forslag til årsmøte så finner ikke styret i Oslo KFU det rett å utrede dem 
videre, da det er vedtatt at de ikke blir fremlagt årsmøte. 
 
På generelt grunnlag vil styret presisere at Oslo KFU er et politisk uavhengig organ som ikke 
tillater at styrets medlemmer utfører sine verv ut fra personlige økonomiske særinteresser eller 
vinning. Styret tar avstand fra ethvert forslag til årsmøte som ansees å ha en klar personlig eller 
økonomisk særinteresse som bakenforliggende øyemed, da dette vil skade Oslo KFUs omdømme 
og troverdighet. 
 
 

 
060220-07 Handlingsplanen  

UTSATT 

 

 

Eventuelt  
 
KFU-info, innhold i neste utgave 

KFU-info for februar ble sendt ut i uke 6. Neste utgave er tenkt sendt ut i uke 14, altså i 
tidsrommet 30.03.20 – 03.04.20. Saker som kan/bør være med er kommende skolegruppemøter 
i slutten av april, info om årsmøtet og artikkel om årets FAU-prisvinner. Andre innspill? 
 

 
Møteplan 
Neste styremøte i Oslo KFU er 26.03.20 kl 17:00 - 18:30.  
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