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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: 07.09.21, kl. 17:00 - 18:30 

 

  
 
Formalia 
070921-01 Innkalling og sakliste 
Sakslistemailen ble godkjent. 
 

070921-02 Protokoll fra styremøte 04.05.21 
Protokollen er godkjent og lagt ut på nett. 
 
 
Diskusjon 
0070921-03 Siden sist - kort oppdatering og igangsetting av nytt semester 
Gjennomgang av datoene for høstenes aktiviteter. Diskusjon om skolegruppemøtene skal være 
felles eller oppdelt a la det Oslo KFU hadde tidligere. Styret velger å holde felles møter inntil 
videre, til det blir mer avklart hvordan eventuelt det kan deles opp fremover. 
 
Ansvarsfordeling høsten 
Skolegruppemøtet i september (28.09.21, digitalt, kl 19:00 - 20:30): 
Leder og nestleder skal ha et formøte med UDE i morgen, så da vil de gi innspill til hva Oslo KFU 
ønsker fra UDE på kommende skolegruppemøte. De vil også avklare mulighetene for å låne/leie 
lokaler på Helsfyr til møtene i november (4. og 24.) og mars (16. eller 23.). 
 
Kurs i FAU-arbeid (04.11.21, fysisk, kl 18:00 - 20:30): 
Ønskelig med fysisk møte. Styremedlem holder i kurset, men nestleder bidrar i forberedelsene. 
Få med endringer/erfaringer fra foreldresamarbeid i koronatiden (som oppleves som nyttige) og 
vise den nye hjemmesiden og hvordan FAU-ene kan hente hjelp derfra. 
 
Skolegruppemøte i november (24.11.21, fysisk, 18:00 - 20:00): 
Leder holder i dette. 
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070921-04 Ny opplæringslov 
Frist for høring er 20.12.21. To styremedlemmer holder i dette og vil ha klar en disposisjon innen 
neste styremøte, altså 12.10.21. 
 
 
Diskusjon 
070921-05 Dialogmøte med UDE  
Forberedelsesmøte er onsdag 08.09.21. Leder og nestleder deltar fra Oslo KFU. 
 
Snakkepunkter til møtet, er: 

• skolegruppemøtet 28.09.21 - innhold fra UDE 

• møtedatoer for dialogmøter denne høsten 

• romavklaring i november (4. og 24.) og FK2022 i mars (16. eller 23.). 

• koronatesting - status, tidsperspektiv 

• vaksinering - plan og status, viktig med tydelig kommunikasjon ut om at det er frivillig å 
vaksinere seg. Dette må respekteres. 

• skolestart og foreldremøter. 

• funn fra årets spørreundersøkelse - mangler i foreldresamarbeidet og mulig 
forbedringspotensial. 

 
 
070921-06 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 jobber med utkast til statuetter. Utkast vil foreligge 12.10.21. 
 
 
070921-07 Hjemmesiden 
Internsidene er tilgjengelige og vi kan kontakte CP for kursing. Ønskelig med en mer strukturert 
gjennomgang enn ved forrige kurs. Send gjerne en plan i forkant så kan vi komme med innspill.  
 
Forslag til datoer fra Oslo KFU:  
Uke 39: Man 27.09.21 kl 09:00 eller tirs 28.09.21 kl 09:00.  
Alternativt uke 41, man 11.10.21 kl 09:00 eller ons 13.10.21 kl 09:00. 
Det sendes mail til CP denne uken. 
 
Hva trenger styret at finnes på internsiden? Felles lagring av dokumenter og jobbe i delte 
dokumenter. Hva med mappestruktur? Tematisk med undergrupper og årstall.  
 

070921-08 Ubesvarte henvendelser/åpne saker 
Antall nye henvendelser siden forrige møte: 49, fordelt på invitasjoner (3), spørsmål (22), 

orienteringer (22), høring (1), referat (1), påmelding (1) og innspill (3). 

 
Ubesvarte henvendelser - Ingen ubesvarte henvendelser pr nå. 
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Eventuelt 
 

• Kommunikasjonsplattform som UDE utarbeider: et styremedlem holder i dette. Info fra UDE 
er at alt skal være klart til 02.09.21. Et styremedlem tar kontakt med UDE med info om at 
Oslo KFU vil presentere plattformen på skolegruppemøtet 28.09.21. 
 

• Gleding - oppfølgingsmøte. Det ble snakk om å kombinere dette med en eventuell kick off i 
januar. 

 

• KFU-materiell - behov for ny lagringsplass. Oslo KFU hører med UDE om det har en 
lagringsplass for oss, da det ikke er noen kontorplass i Oslo KFU. Alternativt kan de lagres hos 
leder. 

 

• Møteplasser 2021-2022: 

• Fysisk møteplass høsten 2021? Det sjekkes med Teisen IF om møter i oktober og 
november. Styret hører også om fast møteplass hos UDE, både for utvalgs- og styremøter. 

• I år er det ønskelig med juleavslutning på Grefsenkollen, siden det har vært få 
møtepunkter i koronatiden. Det blir tirs 07.12.21 kl 18-22. 

• Søke om møteplass hos VOX våren 2022? I så fall må møteplanen for våren være klar FØR 
utgangen av oktober, da søknadsfristen er 01.11.21. Det skal søkes. 

 

• Datoer til skolebesøk av FAU-prisvinnerne 2020 og 2021. Avklare dette med skolebyråden før 
vi henvender oss til FAU-ene. Leder kontakter OVK.
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Møteplan 
Neste styremøte i Oslo KFU er tirsdag 12.10.21 kl 17:00.  


	Styreprotokoll

