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Dato:	Torsdag	06.02.20	
Tid:	kl:	18.30	
Sted:	Oslo	voksenopplæring,	Helsfyr,	Svovelstikka	1.	

Tilstede:	 Live	 Kristiane	 Skarvang	 (leder	 Oslo	 KFU),	 Allan	 Gloinson	 (nestleder	 Oslo	 KFU),	
Erlend	de	Bouvrie	(styremedlem	Oslo	KFU),	Attia	Mirza	Mehmood	(styremedlem	Oslo	KFU),	
Vickey	Bonafede	(leder	skolegruppe	AB),	Severin	Zinöcker	(ressurs	gruppe	E),	Kjersti	Austdal	
(leder	 skolegruppe	F)	og	Marianne	Trettenes	 (sekretær	Oslo	KFU).	 John	Sørland	var	en	 tur	
innom.	

Meldt	forfall:	Sven	Erik	Berget	

Oppdateringssaker	

Valg	av	referent:	Marianne	Trettenes	
	

Sak	1:	Gjennomgang	av	dagsorden	og	innkalling		

Dette	ble	godkjent.		

Faste	punkter	
	
Sak	2:	Kort	info/oppdateringer	fra	styret	
Ingen	dialogmøter	med	UDE	eller	OVK	etter	 jul	av	ulike	årsaker.	Møteplanen	med	disse	er	
nesten	klare,	første	møte	med	UDE	blir	24.02.20.	
	
Erlend	og	Allan	deltok	på	referansegruppemøtet	’Trygge	og	varme	ungdomsskoler’	17.01.20,	
tidligere	kalt	U22.	Prosjektet	er	nå	utvidet	til	alle	u-skoler	i	Oslo.	Allan	informerte.	
	
Styreleder	og	nestleder	var	på	rektormøte	05.02.20.	Live	holdt	innlegg	om	skoleleders	ansvar	
for	tilrettelegging	av	godt	skole-hjemsamarbeid.	Vår	kontaktperson	hos	UDE	ønsker	å	gjøre	
dette	til	en	årlig	happening.	
	
Allan	deltok	på	 SaLTo-møte	05.02.20,	om	kriminalitet	på	nett	og	 sosiale	medier.	Oslo	KFU	
har	mottatt	spørsmål	på	bakgrunn	av	dette	møte.	Spørsmålene	vil	bli	sendt	til	utvalget	 for	
innspill.	
	
Sak	3:	Skolegrupperunden	–	hva	skjer,	når,	hvor	og	hvorfor?	
John	 og	 Erlend	 holder	 i	 møtet	 på	 Kastellet,	 Attia	 holder	 i	 møtet	 på	 Lutvann.	 Live	 stikker	
innom	der.	Live,	Kjersti	og	Severin	holder	i	møtet	på	Sagene.	Marianne	sender	ut	KFU-info	i	
morgen	(fredag	070220)	og	minner	om	skolegruppemøtene	til	uken.	Marianne	sender	også	



	 REFERAT	FRA	UTVALGSMØTE	I	Oslo	KFU	

2	

	

deltakerlistene	over	til	gruppelederne,	slik	at	de	kan	sende	ut	en	personlig	påminnelse	om	at	
vi	ikke	har	hørt	fra	dem	vedrørende	deltakelse	på	skolegruppemøtene.		
	
Det	ble	også	snakk	om	behovet	for	at	UDE	leverer	på	de	punktene	Oslo	KFU	har	spilt	inn	til	
skolegruppemøtene,	 da	 det	 tross	 alt	 er	 vi	 som	 fasiliteter	 møtene.	 Tidligere,	 frem	 til	
sommeren	 2019,	 har	 utdanningsdirektøren	 sendt	 over	 presentasjonen	 områdedirektørene	
skal	 holde	 på	 skolegruppemøtene.	 Det	 har	 gitt	 Oslo	 KFU	mulighet	 til	 å	 justere	 og	 melde	
tilbake,	slik	at	punktene	er	i	henhold	til	avtale.	Live	sjekker	med	vår	kontaktperson	hos	UDE	i	
morgen.	
	
Andre	aktiviteter	
I	 2019	 hadde	 Oslo	 KFU	 totalt	 89	 henvendelser	 i	 form	 av	 invitasjoner,	 høringer	 og	 ulike	
spørsmål.	Så	langt	i	2020,	har	det	kommet	inn	24	henvendelser.	
	
På	tampen	av	2019	sendte	vi	ut	en	liten	kartlegging	om	tilgang	på	klasselister	og	mulighet	for	
lagring	av	FAU-dokumenter	på	 skolens	område.	Dette	 fordi	disse	 to	 temaene	har	blitt	 tatt	
opp	og	jobbet	med	på	noen	av	skolegruppemøtene	i	november.	Tilbakemeldingene	fra	våre	
medlemmer	 er	 at	 det	 fortsatt	 er	 problemer	med	 å	 få	 tak	 i	 foreldre	 grunnet	 uklar	 og	 ulik	
praksis	ved	utdeling	av	klasselister	ved	den	enkelte	skole.	Det	er	også	stor	frustrasjon	rundt	
manglende	lagringsmuligheter	for	FAU-dokumenter	på	skolenes	område,	fordi	dette	tvinger	
frem	 private	 lagringsløsninger	 som	 vanskeliggjør	 kontinuitet	 og	 innsikt	 i	 alt	 FAU-arbeidet	
som	 legges	 ned	 av	 alle	 de	 frivillige	 foreldrene.	 Pr	 15.01.20	 hadde	 50	 FAU	 gitt	 respons	 og	
svarene	fordelte	seg	slik:	
	 Ja	 Nei	 Nja/Vet	

ikke	
Kommentar	

Tilgang	på	
klasselister	

27/50	 19/50	 3/50	 	

Mulighet	for	
å	lagre	FAU-
dokumenter	

5/50	 43/50	 1/50	 Av	de	fem	som	svarte	ja,	er	det	bare	en	
skole	som	har	reell	lagringsmulighet.	De	
andre	har	svart	ja,	men	henviser	til	lagring	
av	referater	etc	på	skolens	hjemmeside.	

	
	
Sak	4:	Kommende	møter,	invitasjoner	
05.02.20:	Maren	 Sivertsen,	 prosjektleder	 på	 ’Trygt	 og	 godt	 læringsmiljø’,	UDE.	Omhandler	
vold	og	trusler	i	skolen.	Vil	ha	innspill	fra	Oslo	KFU	med	foreldrenes	synspunkter.	Vi	ber	om	
spørsmålene	skriftlig,	slik	at	både	styret	og	utvalget	kan	uttale	seg.	

Diskusjonsaker	
	

Sak	5:	Foreldrekonferansen	2020	
Attia	 og	 Live	 orienterte	 og	 gikk	 gjennom	 programmets	 status,	 så	 langt.	 Vickey	 kom	med	
innspill	på	foredragsholder.	Kjersti	har	fått	tak	i	elever	som	kan	holde	et	musikalsk	innslag	i	
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starten.	 Det	 ble	 diskutert	 hva	målsettingen	med	 konferansen	 er	 og	 hvordan	 vi	 kan	 spisse	
budskapet	vårt,	 særlig	gjennom	talerørene	 fra	UDE	og	OVK.	Det	er	 sendt	ut	 forespørsel	 til	
utvalget	 om	 å	 deltakelse	 denne	 ettermiddagen,	 samt	 at	 det	 er	 satt	 opp	 kjøreplan	 for	
kvelden.	Denne	er	distribuert	til	samtlige	i	Oslo	KFU.	

	
Sak	6:	Årsmøte	2020,	torsdag	02.04.20	
Live	informerte.		

	
Sak	7:	Handlingsplan	for	Oslo	KFU	2020/2021	
UTSATT.	Saksbehandles	via	mail.		

	
Eventuelt	
• Det	er	ett	år	 til	Oslo	KFU	 fyller	20	år	 (siden	offisiell	 stiftelse).	Hva	om	vi	 inviterer	HMK	

Haakon	Magnus	til	Foreldrekonferansen	2021?	Eller	tidligere	utdanningsdirektør,	Astrid	
Søgnen	eller	tidligere	Oslo	KFU-ressurs,	Kjersti	Falk?	

• Skolemat	-	det	ble	henvist	til	avisartikkel	om	bruk	av	skjermtid	ved	spising	av	skolemat.	
Oslo	KFU	vil	løfte	dette	opp	til	OVK.	

• Personvern	i	Osloskolen	-	Bjørn	Erik	Thon	har	skrevet	om	dette	i	en	avisartikkel.	Det	har	
ført	til	et	ras	av	innspill	fra	foreldre.	Skolenes	kanalplan	skal	være	vedtatt	og	bekjentgjort	
ved	hver	skole.	Dette	må	etterspørres	igjen.	
	

	
Neste	utvalgsmøte	er	05.03.20	kl	18:30,	Voksenopplæringen,	Helsfyr.	
	
Møtet	ble	hevet	20:33.	


