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Styreprotokoll 

 

Tilstede: Styreleder: Live Kristiane Skarvang 

Nestleder: Attia Mirza Mehmood  

Styremedlem: Erlend des Bouvrie 

Styremedlem: Kjersti Austdal 

Sekretær: Marianne Trettenes 

Forfall:  

Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg 
 

Møtested: Zoom 

Møtetid: 19.01.21, kl. 19:00-21:00 

 

  
 
Formalia 
190121-01 Innkalling og sakliste 

Sakslistemailen ble godkjent. 

 

190121-02 Protokoll fra styremøte 03.11.20 

Protokollen er godkjent og lagt ut på nett. 
 
 
Vedtak 
190121-03 Foreldrekonferansen 2021  

Dato er satt til onsdag 17.03.21. Forslag til tema er ’Osloskolen under korona’. Flere forskere er 
opptatt av en kommende ’koronagenerasjon’; elever som går glipp av mye undervisning. Andre 
elever er storfornøyde med hjemmeundervisning; de får ro til å gjøre sitt arbeid og tid til 
dypdykk. Oslo KFU vil jobbe for å trekke videre den røde tråden fra tidligere år; psykisk helse hos 
elevene og laget rundt eleven. 
 
Behov for innleggsholdere. Forslag:  

• Helsesista Tale Maria Kron Engvik.  

• Ønskelig at UDE og OVK skal svare på ett spesifikt tema, som Oslo KFU gir dem. Eksempelvis: 
Hva har blitt diskutert på ’baksiden’ av det vi har sett i offentligheten? Et lite innblikk i 
debatten rundt kjøkkenbordet.  

• Elevorganisasjonen. 

• En foredragsholder som er god innen temaet. 

• Fjorårets FAU-prisvinner? 
 
Tidsrammen må avklares. 
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Vedtak: Styret vedtok foreslått tema for FK21. 
 

 
190121-04 Skolegruppemøter februar og april 2021  

Forslag på datoer ble lagt frem. Det ble også diskutert form på møtene og mulig tematikk. Her 

ble det listet opp innspill fra FAU-medlemmene fra de to siste skolegruppene i 20202. I tillegg ble 

det avklart ansvarsfordeling internt i Oslo KFU til de to møtene. 

 

Vedtak: Styret vedtok at et bestemt styremedlem har ansvaret for å dra i gang planleggingen til 

møtene. Styret vedtok også at de to skolegruppemøtene denne våren skal gjennomføres digitalt, 

være felles for alle skolegruppene og at de arrangeres på følgende tidspunkt: 

• onsdag 17.02.21, kl 19:00 - 21:00. 

• tirsdag 20.04.21, kl 19:00 - 21:00. 

 
 
190121-05 Årsmøte 2021  

Tidspunkt er satt til tirsdag 06.04.21 kl 19:00 - 20:30. Det har vært diskutert om møtet skal være 

fysisk eller digitalt, grunnet koronasituasjonen og stadig skiftende smittevernstiltak. Informasjon 

om årsmøtet er sendt ut til alle FAU-ledelser pr mail 08.01.21, samt informert om på 

hjemmesiden vår og Facebook. Forslag til agenda ble diskutert. 

 

Vedtak: Styret vedtok at årsmøtet 2021 blir gjennomført digitalt. 

 

 

Diskusjon 
190121-06 Aktuelle/ubesvarte saker og henvendelser 
Antall nye henvendelser siden forrige møte: 23, fordelt på spørsmål (11), orienteringer (9) og 

invitasjoner (3). 

 
Ubesvarte henvendelser 
14.12.20 – henvendelse fra FAU om strømming av undervisning fra klasserom for elever som er 
fraværende grunnet sykdom/karantene og klasselister. Saken ble diskutert med UDE i sist 
dialogmøte. UDE henviser til utarbeidede veiledere, men at skolene har rom for å løse dette på 
ulike måter. Det kan være tilgjengelighet på lærere som avgjør hvordan oppfølgingen kan 
være. Det er ikke avklart nasjonalt om det er lov for disse elevene å følge undervisningen 
hjemmefra digitalt. For å kunne gjøre dette må lærere, foresatte og elever gi samtykke om at det 
sendes digitalt fra klasserommet. Oslo KFU har spilt dette inn til OVK tidligere, men vil følge opp 
for å få en eventuell ny status.  
 
19.12.20 – henvendelse fra FAU om Skolemeldingsappen og at meldinger kun kan sees ett år 
tilbake i tid. Styret tar saken opp med UDE.  
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16.12.20 – henvendelse fra FAU om høringsarbeidet rundt ’Strategi for digital praksis og 
læringsteknologi i Oslo’, samt om FAUene kan jobbe sammen om dette fremover. 
Høringsuttalelsen var til Oslo KFU, og denne ligger på hjemmesiden vår. Vi fikk høringen 28.09.20 
og fristen var 14.10.20. Vedkommende kan ta kontakt med Ammerud og Rødtvet for å høre om 
deres arbeid og det er også mulig å spille inn sak til skolegruppemøter.  
 
18.01.21 – henvendelse fra FAU om Oslo KFU har kjennskap til alternative 17. maiarrangementer 
grunnet koronasituasjonen. Det har ikke kommet noen føringer fra sentralt hold. Oslo KFU har 
etterspurt representanter til en felles gruppe som kan se på alternativ 17. maifeiring. Oslo KFU vil 
igjen sende ut en mail med forespørsel om dette. 
 
 

 
190121-07 Dialogmøter våren 2021 
Oslo KFU har forespurt både UDE og OVK om møteplan for denne våren. Her er svarene: 

 

OVK UDE 

mandag 25.01.21 kl 15:30 Ingen datoer satt, da disse skal avtales med ny 
seksjonssjef for læringsmiljø. 

fredag 18.05.21 kl 15:30  

 
Snakkepunkter til møte neste uke: 
- OVK vil snakke om utkast til samarbeidsavtale, som Oslo KFU la frem sist. 
- har OVK brakt saken om strømming fra klasserommene videre til UDE? 
- ta opp tema og dato for FK21. Kan byråden bidra, jf. tidligere mail? 
- ta opp innspill fra skolegruppemøtene før jul: skoleleders ansvar i tilretteleggingen av 

foreldresamarbeidet og få en presisering av hva leksebevisste skoler er. 
- fravær: hvordan måles dette? Hvordan følges elever, som ikke deltar på 

hjemmeundervisning, opp? 
- hvordan er lærersituasjonen i Oslo nå? 
 
 
190121-08 17. mai-arbeidsgruppe 
Oslo KFU har ved sist referat fra skolegruppemøter, lagt ved forespørsel i mailen om noen FAU-

medlemmer kan bidra inn i en arbeidsgruppe om alternative 17. maiarrangement grunnet 

koronasituasjonen. Oslo KFU har ikke mottatt noen respons på dette, men ett FAU har sendt oss 

forespørsel om vi kjenner til om noen FAU som driver med planlegging av dette nå. Oslo KFU vil 

igjen sende ut en forespørsel om noen FAU-medlemmer kan stille i en arbeidsgruppe. 

 
 
Eventuelt 

• Årsrapport 2020: gjennomgang og godkjenning av denne. Bør føyes til et punkt på siste siden 

om konsekvenser for Oslo KFU av koronasituasjonen. 

• Internkurs for styremedlemmene i Oslo KFU om motivasjon.  

• FAU-prisen 2021: status på søknader og jury. 
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• F21 og skolegrupper: Skolen har egen rektor for ungdomsskolen og VGS. F21 er satt i 

skolegruppene med VGS i byen. Hvordan ivaretas de foresatte og foreldresamarbeidet ved 

ungdomsskoledelen? Oslo KFU henvender seg til direktør Brynhild Farbrot for å få svar. 

 
 
Møteplan 
Neste styremøte i Oslo KFU er tirsdag 02.02.21. Det blir digitalt i Zoom. Påloggingsinformasjon 
kommer.   
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