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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: 02.02.21, kl. 17:30 - 18:30 

 

  
 
Formalia 
020221-01 Innkalling og sakliste 

Sakslistemailen ble godkjent. 

 

020221-02 Protokoll fra styremøte 19.01.21 

Protokollen er godkjent og lagt ut på nett. 
 
 
Diskusjon 
020221-03 Foreldrekonferansen 2021  

Arbeidsgruppen har jobbet med foredragsholdere som passer inn i temaet. Ønsker å inspirere, 
motivere, øke foreldreengasjement og styrke laget til eleven. Digitalt seminar på Zoom, men 
også kanskje streame det på FB. Registrering vil skje via chatten. Trenger også noen som kan 
være back up på det tekniske. 
 
Konferansen er tenkt delt inn i tre bolker: hvordan har det vært? Hva ble gjort og hva kunne blitt 
gjort bedre (virkningene)? og veien videre. 
 
Det er laget et felles dokument hvor all planleggingen foregår. Der står det også arbeidsfordeling. 
 
Innspill: Hva er status rundt elevene? Ikke bare de som var sårbare i utgangspunktet, men 
begrepet ’sårbare barn’ har blitt et videre begrep under koronatiden. Hva med disse? Hvordan 
ivaretas alle barna? 
 
Lenge med 2 ½ time konferanse? Kanskje bør ett av de foreslåtte innleggene fjernes? Diskusjon 
om hvem som bør prioriteres. 
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020221-04 Skolegruppemøter februar og april 2021  

Første møte er onsdag 17.02.21 kl 19-21 på Zoom. Forslag til agenda ble lagt frem. Ønskelig med 
noen som legger frem ett av de nevnte temaene fra tidligere skolegruppemøte, og at denne 
tematikken tas med i gruppediskusjonen etter pause. Det kom flere forslag på navn til 
innleggsholdere.  
 
Gruppearbeidet trenger tid, slik at alle kommer til ordet. Det bør ikke være mer enn to temaer 
som tas opp på gruppearbeidet. 
 
Det blir også satt av tid til et kommentarkvarter på slutten, slik at det er mulighet for innspill eller 
spørsmål om noe som ikke har blitt tatt opp tidligere på møtet. 
 
Neste møte er onsdag 20. april kl 19-21. Agenda for dette settes senere. 
 
 
020221-05 Rødt nivå i Osloskolen  

Tøft for ungdommene med stengt skole og nedstenging av idrett og andre aktiviteter. 

Barneskolen har fått til ganske gode løsninger. VGS har gitt tilbakemelding om at lærere har vært 

for lite tilgjengelig. 

 

020221-06 Partnerskapserklæring OVK/KFU 
Styret har diskutert utkast til avtale med byråden på sist dialogmøte. Oslo KFU fortsetter arbeidet 
med å utarbeide denne erklæringen. Fint å få med noen linjer om historikk mtp. hvor lenge 
samarbeidet har vart så langt. 
 
 
020221-07 Aktuelle/ubesvarte saker og henvendelser 
Antall nye henvendelser siden forrige møte: 24, fordelt på spørsmål (6), orienteringer (17) og 

invitasjon (1). 
 

Ubesvarte henvendelser 
25.01.21 – henvendelse fra FAU om hvordan pengene til 10. klasse, som har fått avlyst skoletur, 
kan eller bør disponeres. 
 
31.01.21 – fortsettelse om henvendelse fra FAU om undervisning VGS under covid-19.  
 
01.02.21 – henvendelse fra rektor om motivasjonsbidrag til FAU uten leder. 
 
 

020221-08 17. mai-arbeidsgruppe for alternativ feiring 
Oslo KFU har sendt ut en forespørsel til alle FAUene om noen FAU-medlemmer kan stille i en 

arbeidsgruppe for å planlegge en alternativ 17. maifeiring. Åtte deltakere fra fire ulike 

skolegrupper har meldt seg. 

Saken ble flyttet som diskusjonssak på utvalgsmøtet. 
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Eventuelt 
Årsrapport 2020: gjennomgang og denne ble godkjent.  

 
 
Møteplan 
Neste styremøte i Oslo KFU er tirsdag 02.03.21. Det blir digitalt i Zoom. Påloggingsinformasjon 
kommer.   
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