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Styreprotokoll	
	
Tilstede:	 Nestleder:	Attia	Mirza	Mehmood		

Styremedlem:	Erlend	des	Bouvrie	
Styremedlem:	Kjersti	Austdal	
Sekretær:	Marianne	Trettenes	

Forfall:	 Styreleder:	Live	Kristiane	Skarvang	
Møtegruppe:	 Styremøte,	Oslo	Kommunale	foreldreutvalg	

	

Møtested:	 Zoom	
Møtetid:	 04.05.21,	kl.	17:00	-	18:30	
	
		
	
Formalia	
040521-01	 Innkalling	og	sakliste	
Sakslistemailen	ble	godkjent.	
	

040521-02	 Protokoll	fra	styremøte	06.04.21	
Protokollen	er	godkjent	og	lagt	ut	på	nett.	
	
	
Vedtak	
040521-03	 Økonomi	
Gjennomgang	av	budsjett	 skjer	kvartalsvis	 i	 styret.	Gjennomgang	 regnskap	samt	orientering	av	
ansvar	 for	 oppgaver.	 Alltid	 to	 som	 godkjenner	 alle	 fakturaer;	 et	 styremedlem	 attesterer	 og	
styreleder	 godkjenner.	 Diskusjon	 om	 ressursene	 brukes	 effektivt,	 om	 forventede	 resultater	
oppnås	og	hvilke	økonomiske	risikoer	vi	har.	Hva	er	de	viktigste	økonomiske	størrelsene	for	en	
‘not-for-profit’-virksomhet	som	Oslo	KFU?		
	
Vedtak:	Styret	skal	gjennomføre	en	risikoanalyse	på	neste	styremøte	samt	gjøre	en	gjennomgang	
av	nøkkeltallene	i	budsjett	og	regnskap.	
	
	
040521-04	 Møteplan	høst	2021	
Vedlagt	forslag	ble	gjennomgått	og	vedtatt.	Utvalgsmøter	er	satt	til	07.09.21.	12.10.21,	02.11.21	
og	07.12.21.	Styremøter	er	på	de	samme	dagene,	i	forkant	av	utvalgsmøtene.	I	tillegg	er	det	lagt	
opp	til	styremøte	rett	over	sommerferien,	17.08.21.	
	
Kurs	i	FAU-arbeid	er	satt	til	torsdag	04.11.21.	
	
Skolegruppemøter	er	foreslått	til	tirsdag	28.09.21	og	onsdag	24.11.12.	
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Diskusjon	
040521-05	 Dialogmøter		
	
OVK	tirsdag	18.05.21	
Snakkepunkter	til	møtet,	er:	
• oppfølging	av	partnerskapsavtalen.	
• leksebevisste	skoler.	
• datoer	for	besøk	til	FAU-prisvinnerne.	
• felles	informasjon	til	skolestarterne.	
• gjennomføring	av	skoleturer	-	svært	ulikt	fra	skole	til	skole.	
• lærernormen	-	oppklaring	og	avklaring	rundt	status.	
	
UDE	fredag	11.06.21	
Snakkepunkter	til	møtet,	er:	
• refleksjonsmøte	om	nytt	læringsmiljøteam	-	når?	
• informasjonspakke	for	9A-saker.	
• følge	opp	oppstart	for	skolestartere.	
• skolenes	økonomi	etter	dette	annerledesåret	-	det	bør	 ikke	komme	som	en	overraskelse	at	

noen	skoler	sliter	økonomisk.	
• referat	fra	dialogmøtene	-	raskere	utsending.	
• skolemelding	slettes	etter	ett	år	-	behov	for	endring?	Følge	opp	dette.	
• status	på	kommunikasjonsplattformen	og	eventuell	pilot?	

	
	
040521-06	 Valgkomité	
På	årsmøtet	 i	 april	 ble	det	 vedtatt	 at	det	 skal	 opprettes	en	 valgkomité	 for	Oslo	KFU.	Det	ble	 i	
styremøtet	 diskutert	 hvordan	 denne	 skal	 opprettes	 og	 veien	 fremover	 til	 neste	 årsmøte.	
Retningslinjer	 må	 utarbeides,	 fordi	 medlemmer	 av	 gruppen	 må	 være	 bevisst	 sin	 rolle	 ved	
henvendelse	til	mulige	kandidater.	
	
Et	 styremedlem	 legger	 frem	 skisse	 for	 retningslinjer	 til	 føreste	 styremøte	 etter	 sommerferien,	
altså	tirsdag	17.08.21.	
	
	
040521-07	 Hjemmesiden	
Styret	ble	oppdatert	på	status	og	det	ble	diskutert	videre	utvikling.	Internsidene	er	tilgjengelige	
for	oss	nå,	og	vi	kan	kontakte	CP	for	kursing.		
	
Det	vil	bli	satt	ned	et	internmøte	om	videre	utvikling	av	’idebanken’	på	hjemmesiden.		
	
	
040521-08	 KFU-info	for	juni	2021	
Vedlagt	forslag	ble	gjennomgått.	Det	ble	vedtatt	med	noen	justeringer.	
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040521-09	 Aktuelle/ubesvarte	saker	og	henvendelser	
Antall	 nye	 henvendelser	 siden	 forrige	 møte:	 47,	 fordelt	 på	 invitasjoner	 (1),	 spørsmål	 (22),	
orienteringer	(22),	referat	(1)	og	påmeldinger	(1).	
	
Ubesvarte	henvendelser	
	

19.12.20	–	henvendelse	 fra	FAU	om	skolemeldinger	kun	 lagres	 i	ett	år.	Det	vil	bli	orientert	om	
status	på	det	kommende	skolegruppemøtet.	Styret	følger	opp	dette	i	dialogmøte	med	UDE	i	juni.	
	
21.04.21	-	henvendelse	fra	FAU	etter	skolegruppemøtet.	Flere	spørsmål;	foreldreundersøkelsen	
sendes	fortsatt	bare	til	én	forelder,	hva	er	FAUs	rolle	 i	skolebehovsplanen,	sommerskolen	i	 fjor	
var	 kun	 for	 enkelte	 skoler,	 behov	 ved	 skoler	 som	 ikke	 har	 gjennomført	 foreldremøter	
inneværende	skoleår,	FAU	ønsker	spørreundersøkelse	rundt	 læringsbrett,	mens	skolens	 ledelse	
er	ikke	positiv	til	dette.	Styret	ser	på	henvendelsen	før	neste	møte.	
	
23.04.21	-	henvendelse	fra	FAU	etter	skolegruppemøtet.	Er	det	mulig	å	lage	en	arbeidsgruppe	(a	
la	 alternativ	 17.	 maifeiring)	 for	 å	 fremme	 tanker	 og	 ideer	 med	 tanke	 på	 skolestarterne	 og	
overgangen	fra	pandemiskole	til	mer	normal	skole.	Oslo	KFU	er	positive	til	dette,	men	har	 ikke	
mulighet	til	å	holde	i	dette.	FAU-ene	må	gjerne	sette	i	gang	et	slikt	arbeid	på	tvers,	men	dette	bør	
være	et	arbeid	for	UDE.	De	skal	hjelpe	skolelederne	i	deres	arbeid,	inkludert	foreldresamarbeidet	
Oslo	KFU	vil	ta	opp	dette	punktet	på	første	skolegruppemøte	under	’Idebank’.	
	
26.04.21	-	henvendelse	fra	FAU	om	skjema	for	skolestartere.	Oslo	KFU	har	henvendt	seg	til	UDE	
for	mer	informasjon	i	saken.	FAU-et	er	informert	om	status	på	saken.	
	
30.04.21	-	henvendelse	vedrørende	kontakt	med	Lotteritilsynet.	Oslo	KFU	har	vært	i	kontakt	med	
Lotteritilsynet	og	de	vil	ikke	gi	dispensasjon	utover	de	unntakene	som	er	gjort.	
	
	
Eventuelt	
Arbeidsfordeling	 i	 styret:	 Styret	 diskuterte	 hvordan	 leder	 kan	 avlastes	 i	 sin	 arbeidsmengde.	
Samtlige	styremedlemmer	er	villige	til	å	bidra,	dersom	leder	spør	om	hjelp.	
	
Årsmøter	 i	 fremtiden:	bør	disse	være	digitale?	Dette	bør	diskuteres	og	 settes	på	agendaen	 for	
neste	styremøte.	
	
Kommunikasjonsplattform	som	UDE	utarbeider:	et	styremedlem	holder	i	dette,	men	UDE	har	pr	
nå	 ikke	 oppdatert	 status.	 Det	 har	 vært	 snakk	 om	 pilot	 på	 FAU-Teams	 før	 sommeren.	 Hva	 er	
status?	
	
Skolegruppemøter:	hva	nå,	etter	korona?	Kombinere	med	både	fysiske	og	digitale	møter?	Og	hva	
med	leder	av	gruppene?	Hva	nå	etter	at	skolegruppene	har	blitt	endret	fra	A-F	over	til	1-6?	Hvem	
skal	holde	i	hva?	Dette	vil		
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Møteplan	
Neste	styremøte	i	Oslo	KFU	er	tirsdag	08.06.21	kl	18:00.	Det	blir	forhåpentligvis	et	fysisk	møte	på	
Grefsenkollen,	dersom	det	er	gjennomført	sett	opp	mot	reglene	for	smittevern.	


