
REFERAT FRA STYREMØTE I OSLO KFU 
 
Tilstede: Vickey Bonafede (Leder Oslo KFU), Allan Gloinson (nestleder Oslo KFU), Erlend des 
Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Live Skarseng (styremedlem Oslo KFU) 
Referent: Erlend des Bouvrie (neste møte refereres av Live) 
 
Dato/tid: 3. mai, kl: 17:30-18:30  
Sted: Svovelstikka 1, Vox på Helsfyr 
 

1. Arbeidsdeling 
2017: Fordeling arbeidsoppgaver - noen definerte arbeidsoppgaver 
 

Fordeling av Fordeling av oppgaver i styret: 
o Daglig drift, oppfølging ansatt, agendaen, Vickey 
o Styremøtene, Vickey 
o Høringer, Erlend 
o Handlingsplan/skolebehovsplan – løpende oppdatering, Allan 
o Utvalgsmøtene, Allan/Live 
o Partnerskap mot mobbing, oppfølgingsarbeid, revidering av plakaten som skal gis ut, 

Live/Attia (ressursperson) 
o Forberedelse av dialogmøtene, Allan og alle 
o Gradvis innarbeidelse i arbeidsoppgavene, følge økonomien, ønsker flere 

arbeidsoppgaver etter hvert, Live 
o Skal vi ta bokføringen selv? – kassererolle – Liver vurder 

 

• Fordeling av andre arbeidsoppgaver: 
o Høstens grunnkurs media oktober– Vickey/Erlend  
o Vårens Foreldrekonferanse – Live/Allan 

o Forberede neste dialogmøte med byråden, 29. mai – Allan (dette går på rundgang, vi 
bruker en mal til dialogpunkter og utkast til denne ivaretar Allan) 

o Forberede neste dialogmøte med UDE, 5. juni – Allan 

o Sommeravslutning UDE (invitasjon vil nok komme) - Live/Allan 

o Sommeravslutning Oslo KFU, 7. juni – Live 

 
2. Forberedelse til møte med UDE kl. 08.00 4.5.2018 

Saker: 
- Allan har forberedt våre snakkepunkter. 
- Snakkepunkter: Vi drøftet hva vi skal vektlegge her. Det går på å dette å ha rom for å 

adressere saker, uten at man opplever det som problematisk 
- Vi drøftet om skoleledere kan pålegges å invitere til foreldresamarbeid fra første 

skoledag av. Og på hvilken måte vi kan oppnå bindende forpliktelser og handling i 
skole-hjem samarbeidet med skoleledere. 

- Mobbeombudet Kjersti Owren deltar fra kl. 09.00-09.30 – dette er meget positivt! 
- Årshjulet fra UDE etterspørres – Allan 

 
 
Saksliste:  

• Møte med UDE 4.mai; se ovenfor. 
 



• Etter dialogmøte med byråden: Vi drøftet –  
Hvordan vi kan samarbeide med byråden i å promotere / løfte frem foresattes ståsted. Det er 
et spørsmål om det er optimalt at vi deltar i besøk til Hallagerbakken, eller om det kan være 
formålstjenlig å heller ta initiativ til besøk hos en skole med utfordringer inne hjem-skole 
samarbeid. Det ble ikke konkludert i saken. 
Vi drøftet kort om en kommunikasjonsstrategi vil være hensiktsmessig for å fremme Oslo 
kfu’s formål i media.  

 

• Fordeling av oppgaver: - se ovenfor. 

 

• Høringer, oppsummering og status:  
 

- 10/01654-47 Høringsmøte - Evaluering av ressursfordelingsmodell videregående skole sendt fra 

Utdanningsetaten i Oslo, høringsmøte 04.04.18. Selve høringen har svarfrist 15.05.18. 

18/02170-20 Etablering av brukerråd for skoleskyssordningen i Osloskolen 

- Oslo KFU inviteres av UDE til å delta med ett medlem i et brukerråd som skal opprettes for 

skoleskyssordningen. Svarfrist er 11.05.18. Favne om utvalget.  

- 17/05765-29 - Skolebehovsplanen 2019-2028 – Høringsfristen er 24.05.18 (Allan)  

 

• Økonomi; Oppdatering, status; Vickey (Utsatt) 

• Vi må signere i Brønnøysund – e-post sendes til styremedlemmene. 

 

• Besøk til Ski KFU, 9. mai: Vickey og Allan deltar 
Vi vil presentere struktur og arbeidsmåte i Oslo kfu 

 

• KFU info – innhold i neste utgave:  

Rapport om vold og trusler mot ansatte i Utdanningsetaten, og konferansen om 

ytringskultur i Osloskolen, Rådhuset, 14.5.2018 (stikkord kommer fra Erlend) samt 

møtet om mobbefri skole i regi av Utdanningsetaten 15.05.18 (stikkord kommer fra 

Attia) 

 

• SaLTO er vi engasjert i. Det er opprettet en egen gruppe hvor vi er deltakere, 

foreløpig er vi blitt representert inn her av Allan (Vickey) men dette har kun vært i 

oppstartsfasen. KFU skal ha videre fast representant inn her og både Kjersti og Erlend 

har meldt sin interesse.  

Det er et møte 14. juni. Allan – Erlend har meldt interesse til å delta. 

Videre er vi invitert til å delta i SalTOs faggrupper som fordeles på rus, kriminalitet, 

nett. 

 

• Forslag om å skyve styre/utvalgsmøtet i september frå 6 til 13. september. (lagt til i 

referatet i etterkant av møtet). 

 

 

Møtet ble hevet kl. 18.30. 


