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Dato/tid: Torsdag 29. september 2016/ kl: 18.30-20.30 
Sted: Voksenopplæring, Svovelstikka 1 (Helsfyr), Møterommet ved kantine. 
 
Tilstede: Allan Gloinson (Nestleder i Oslo KFU), Erik Olsson (Nestleder i skolegruppe C), 
Attia Mirza (Styremedlem i Oslo KFU), Kristin  Nordseth (Nestleder i skolegruppe E), Svein 
Erik Berget (Ressursperson – skolebehov), John Sørland (ressursperson D) og Victoria Le 
(Sekretær for Oslo KFU). 

 
Oppdateringssaker: 
Valg av referent: Victoria Le. 
Gjennomgang av dagsorden og innkalling ble godkjent.  
 
FASTE PUNKTER: 
 
1.1 Kort info/oppdatering fra styret. 
 
Victoria Le informerer at hennes rolle som sekretær for Oslo KFU avtrer i desember 2016. 
Prosessen med en som kan erstatte Victoria vil skje smidig. 
 
Statusmøte med UDE: 
 
Møte med UDE 24.08.2016: Astrid og Petter Hagen 
Veldig nyttige møter, der det merkes at vi har kommet langt og et godt samarbeid er etablert 
med etaten. Oslo KFU merker at det oppnås mye ved å føre en positiv dialog og hvor praktisk 
mulig være på tilbudssiden for å være med å opprettholde og videreutvikle samarbeidet. 
 
Agenda for skolegruppemøtene i november.  

o   Eksamen 2016 der Norsk og Matematikk har vært satsingsområder 
o   Status skoleplattform Oslo 

	 	 Stort fokus i media. Det er mange meninger, både positivt og negativt. 
KFU formidler og uttaler skoleplattformen ut i fra hvordan vi opplever den. 
Alle skolene har fått tilsyn i løpet av sommermånedene. 
Skoleplattformen på hver skole skal inneholde en minste standard. Innholdet 
utover dette tilpasse hver skole, sett ut i fra deres eget lokalbehov. 
Alle skoler skal ha levert en kanalstrategi for utforming og/ eller utviklingen av 
skoleplattformen innen 1. november. FAU’ene på alle skolene sammen med 
andre brukere skal ha blitt kontaktet for å spille inn ideer og ønsker for hva 
plattformen på de enkelte skolene skal ha med. Et ønske om 
brukermedvirkningsmuligheter og at skolene deretter kan informere/ kurse alle 
brukere av plattformen. Positivt å se at noen av innspill fra KFU er tatt med 
videre i utviklingsprosessen. 
KFU har bedt om å ha med en link til hjemmesiden sitt på alle 
skolehjemmesidene og under FAU og foreldre fanene og emnefelt. 
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o   Oppfølging av AKS-rapporten 
Gratis kjernetid, og dette blir innført på flere nye skoler spesielt i   
Groruddalen. 
 Noen av skolene har opplevd at disse deltidsplassene blir gjort om fra 50% til 
100% med aktiv engasjement fra skolene i samarbeid med AKS. 
 Positivitet i forhold til aktivitetsnivå blant barna og psykososial og   
fagmiljøene.  

o   Økt timetall i naturfag for 5. og 7.trinn 
o   Ferdighetsprøve i svømming for elever er frivillig d.å.  20 timer obligatorisk 

svømming i Oslo. Det er per i dag frivillig hvor langt skolene etterstrebe dette, 
men en del av skolene har forberedt seg for dette og begynt å forsøke å 
gjennomføre. Fra neste år (2017) vil dette være obligatorisk. En del 
problemstillinger rundt dette bl.a ”Hvordan skal det bli mulig med så lite 
kapasitet av svømmehaller/bassenger som vi har i dag?”. Reisetid for elevene 
må tas fra noe annet. Bl.a varierer reiseutgifter og nødvendig 
ressursomfordeling fra skole til skole. 

o   De ulike verv i skolen. Ansvar for at utvalgene blir etablerte og at deltakende 
foreldre får opplæring i verv på skolene ligger hos skoleledere. Driftstyre, 
SMU, FAU 

  
Andre saker.  

Skole - hjem samarbeid: Forsterket lærerutdanning kun i Oslo. Disse timene (50 timer) skal 
inkludere pensum om foreldresamarbeid. Kfu kan være en aktuell aktør som foredragsholder. 

Plan for psykisk helse: Kfu etterlyser standardisert plan ev. veiledningsprogram ang. psykisk 
helse på skolen. UDE opplyste om at alle skoler skal ha en felles plan for psykisk helse som 
ble utarbeidet og utdelt i ca. 2013. Denne må revideres og UDE skal ta en gjennomgang av 
hele den psykisk helse planen for å oppdatere den og følge opp behovet. 

Tema om SMU: 
UDE stadig overrasket av tilbakemeldinger og opplevelser fra FAU’er om at SMU ikke er 
praktisert ved alle skoler og at det er manglende informasjon til FAUer om SMU.  
Dette er et tema som er ønskelig å ta opp på Grunnkurset. Petter kommer fra UDE. 
 
Statusmøte med byråden: 
 
AKS 
 Utvidelse av gratiskjernetids ordning. KFU påpekte viktigheten av kvalitet i trening/ 
opplæring og kvalifikasjonene blant de som ha ansvar for barna også på AKS. 
Svømmingopplæring  

KFU bedt om å komme med innspill til Skolebehovsplan 2017 
Likeverdig jobbing  
 med temaer som helse (psykisk), mobbing, nettvett, førstehjelp 
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Skolelederne  
har opplæring og veiledningsansvar for driftstyre, FAU, SMU osv. Samt å påse at 

innkallinger, referat og møte plan publiseres for alle skolenes utvalg. 
Ressursfordelingsmodellen 
 Rapport for grunnskolen er forsinket. Videregåendeskolene jobbes med når 
grunnskolen er levert. 
Klassestørrelser:  

Byråden orienterte om målet om å øke elevtallskompensasjonen til 100 %, hvilket vil 
føre til at skolene kan ansette flere lærere og øke lærertettheten i klasserommene. Byrådet vil 
også ansette 200 nye lærere, på toppen av ordinær økning i antall lærere som følge av 
elevtallsveksten. Det skal vurderes om noen av disse lærerne skal jobbe i spesialiserte team, 
ambulerende mot skoler med særskilt behov. KFU påpekte viktigheten av å kunne beholde 
gode og erfarne lærere og å skape stabilitet innen ansattegruppen. Bidrag for både de faglige 
og psykososiale miljøene. 
Samhandling mellom lærere og foresatte burde inn i lærerutdannelsen 

KFU påpekte at samhandling mellom lærere og foresatte burde inn i lærerutdannelsen. 
Lærerutdanningen er imidlertid et statlig ansvar, ikke kommunalt. 
 
Neste møte med byråden. 09. november. 
 
 
1.2 Arbeidsgrupper:  
Attia holder i holdningsskapende arbeid og Partnerskap mot mobbing. Attia har foreslått et 
program. Dette er retningslinjer på hva skolene skal følge og til foreldre om hva de kan 
forvente. 
 
I forhold til Partnerskap mot mobbing har Oslo KFU fått invitasjon om dette. 
Invitasjonen har blitt videreformidlet til styret og utvalget. 
 
Ressursfordelingsmodellen er under vurdering. VGS er fremdeles ute – rapporten er ikke helt 
ferdig og vil derfor bli forsinket. Det forventes at den er ferdig rundt juletider. 
 
Attia spilte inn om psykisk helse – dette skapte en god diskusjon med Astrid og Petter.  
 
Skolebehovsplan: Forslag er å legge inn et kapittel om svømmebasseng og kapasitet i 
skolebehovsplanen. 
 
 
1.3 Skolegruppe runde: 
 
A- 
B -  
C- ikke avtalt november møte. 
D- ikke avtalt november møte. 
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E- Jobber med å finne dato for neste skolegruppemøte. Selje er i dialog med Petter Hagen. I 
møtet vil Kristin og Selje også erverve noen til SAMFOR og i tillegg kan videreføre arbeidet i 
Skolegruppe E når Selje og Kristin trekker ut etter dette skoleåret. 
F- Dato og vertsskole er ikke fastsatt, men Slemdal skole har kommet med en forespørsel om 
å være vertsskole den 15. November. Datoen er videreformidlet til Kristin og Selje som 
holder møte i skolegruppe E. 

Oppdatering fra styret angående skolegruppemøtene: Vi opplever at områdedirektør kommer 
med mye god informasjon, men antall deltakere generelt har ikke vært tilstrekkelig for at alle 
får nok utbytte fra møtene. Vi ønsker å ha større deltakertall, samt at flest mulig kan ha nytte 
av informasjon fra områdedirektørene og vil fra og med november slå sammen to 
skolegrupper. 
 
Styret og utvalget merker at FAU-leder/nestleder som møter opp er ofte de som bor nærmest 
skolen.  
Forslaget var å finne et lokal/skole som er sentralt, eventuelt et fast sted. 
I tillegg bør det være relevante temaer som vekker interesse og engasjement hos FAU’er. 
Avtalte agendaemner må beholdes siden de er avtalt med etaten av KFU. Men malene kan 
med fordel tilpasses og og tillegges temaer/ emner. Sakslister kan tilrettelegges for temaer 
som er viktig for skoleområdet. F.eks iflg årstider eller en spesifikk hendelse. Kan bruke 
følgebrev eller tekst i en invitasjon til å informere mer om temaer. Samarbeide gjerne med 
områdedirektørene via mail osv. 
 
 
Kommende møte og invitasjoner: 
 
 
Oslo KFU får en rekke invitasjoner. Blant disse er: 
 

1. Stovner VGS markerer verdensdagen ”Psykisk Helse” den 10. Oktober. 
Åpen invitasjon til å delta på vegne av KFU. 
 

2. Hjem og skole 13. Oktober. 
 

3. Kunnskapsministeren kommer til Groruddalen for å snakke med foreldrene/ foresatte. 
 
Torbjørnstime – tirsdag 18 oktober, kl 18-19.00, Haugenstua skole. 

 
Møte i all hovedsak for foreldrene fra Groruddalen. Allan drar. 
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Diskusjonssaker: 
 

1. Spørreundersøkelse: 
 
Informert om at det skal forsøkes med å sende ut to undersøkelser. En for nye FAU ledere ved 
skolestart og en til for etablerte og erfarne FAU ledere i slutten av skoleåret. Mulig det kan 
bedre identifiseres i hvilken retning KFU arbeidet bør rettes. 
 
Det ble rettet litt fokus rundt resultatet fra spørsmålet om SMU. Sammenlignet med 2015 
viser det til at hele 61,11% har et SMU etablert og i virksomhet ved egen skole, mens 
undersøkelsen i år (sommeren 2016) viser til 36%. 

 
Hva kan årsaken være? Mange tanker og ideer og et tema som igjen skaper engasjement i 
utvalget. Også i skolegruppene? 
 
Attia får inntrykk av at det er mangel på arbeid for SMU ettersom Driftsstyret og FAU foretar 
seg de fleste problemstillingene, mens SMU står på sidelinjen derav, at de står uten innhold. 
 
Alle enige i at KFU må rette fokuset fremover mot SMU (også med bistand fra byråden og 
UDE) og mulighetene det gir for samarbeid og dialog innenfor skole/hjem forholdet. 
 

 
 2. KFU brosjyre:  

 
Frist for å sende inn forslag/endringer på Innføring i FAU-arbeid er satt 4 oktober. 
 
Dato for trykk vil være rett etter høstferien.  
Attia spilller inn om Partnerskap mot mobbing. 
Kristin spiller inn om Psykisk helse. 
 
 
3. Grunnkurs 19. Oktober: 
 
Invitasjoner er blitt sendt ut til alle Fau’er, samt rektor med videreformidling til alle FAU’er 
ved deres skole. 
Petter Hagen kommer i år. 
Håper å få til mer fokus på SMU, forslag om å ta en eventuelt liten diskusjonsrunde på det. 
I tillegg vil vi ta opp spørreundersøkelsen fordi nye FAU-ledere deltar på Grunnkurset. 
Programmet vil baseres på forrige Grunnkurs. Det vil også være diskusjonsgrupper på slutten, 
hvor vi i Oslo KFU fordeler oss i gruppene. 
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4. Skolestart:  
 
Det er fortsatt felles frustrasjon i forbindelse med skoleplattformen.  
Diskusjon – Noen skoler har første FAU møtene for seint for at engasjement i KFU 
(grunnkurs, første skolegruppemøtene, til og med november møtene) og ordentlig planlagt 
foreldreengasjement kan komme i gang. Kan dette gjøres noe med? Det er skolelederne som 
bestemmer møtedatoene for FAU og andre foreldreutvalgene allerede i mars/ april tiden. 
 
5. Stormøte 22. Mars 2017:  
 
Tema blir Helse, men med fokus på: Psykisk Helse. 
 
Attia og Allan står for stormøtet. 
Astrid og Petter kommer på stormøtet. 
 
Kristin ga en varm anbefaling og refererte til Kristin Oudmayer som mulig innleder eller 
lignende. Kristin Oudmayer har skrevet en tekst om “Åpenhet om barn som mobber”. 
Velkjent bidragsyter for bl.a Barnevakten. 
 
http://psykiskhelse.no/bladet/2015/%C3%A5penhet-om-barn-som-mobber 
 
 
 
 
Møtet avsluttet 20.30.  
 
Temaer som ikke ble diskutert eller man fikk for lite tid til å diskutere, blir tatt opp ved neste 
utvalgsmøte. 
 
 
 
MØTET AVSLUTTET KL 20.30. NESTE MØTE ER 13. OKTOBER HOS HJEM OG SKOLE. 

	


