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Styreprotokoll 

 

Til stede: 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: Grensesvingen 6 (UDE på Helsfyr) 

Møtetid: 02.11.21, kl. 17:00 - 18:30 

 

  
 
Formalia 
021121-01 Innkalling og sakliste 
Sakslistemailen ble godkjent. 
 

021121-02 Protokoll fra styremøte 12.10.21 
Protokollen er godkjent og lagt ut på nett. 
 
 
Orientering 
021121-03 Høringssvar ny opplæringslov 
Frist for høringssvar er 20.12.21. Fremlagt høringssvar ble gjennomgått og diskutert. Styret vil at 
utvalget også skal kunne gi innspill til denne. Fine kommentarer rundt dette med lekser og 
ønskelig med en presisering om at vi er tilfreds med at ordningen rundt foreldreorganene 
videreføres. 
 
Oslo KFU sender ut en påminnelse om at vi jobber med høringssvar og at FAU-ene kan komme 
med innspill til oss, skriftlig innen 30.11.21. 
 
 
021121-04 Valgkomité 
Styret jobber videre mot et vedtak, slik at statuttene kan legges frem for årsmøtet i 2022. 
Utvalget skal få komme med innspill på utkastet og styret tar sikte på å fatte et vedtak innen 
utgangen av året. Sekretæren sender utkastet ut til utvalget. 
 
 
021121-05 Teams-løsningen for FAU  
Et styremedlem orienterte om status i saken, der første møte i pilotgruppa er gjennomført. Fem 
FAU-er deltar, til sammen 10 personer. I tillegg er det med én ekstern ressurs samt sekretæren til 
Oslo KFU. FAU-ene utforsker løsningen på egne skoler, og skal igjen samles medio november. Da 
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skal erfaringer og problemer deles, slik at Oslo KFU kan få et godt grunnlag for utarbeiding av 
brukerveiledning og et innføringskurs i bruk av Teams. Dato for opplæringen er tirs 18.01.22 kl 
18:00 - 19:30. Et styremedlem holder i dette. 
 
 
Diskusjon 
021121-06 Dialogmøte UDE 05.11.21 - snakkepunkter 

• Appen Skolemelding - fungerer ikke for mange foreldre; hvordan når da skolene ut til 
foreldrene? Når skal dette være løst? Hvordan skjer samarbeidet mellom hjem og skole frem 
til løsning foreligger? 

• Skolemeldinger slettes etter ett år - status? 

• Når kan Oslo KFU forvente svar på når det skal være refleksjonsmøte? 

• Opplæring av DS-representanter: hva er status? 

• Teamsløsningen: rektorene er en viktig brikke i arbeidet med å få alle FAU-er over på FAU-
adressene som nå er opprettet i Osloskolen.  

• Eventuelt: kort orientering fra FAU-kurset 04.11.21. 
 
 
021121-07 Alternativer til innføringskurs i FAU-arbeid 
Oslo KFU har fått flere forespørsler om det er mulig å delta på aktiviteter som kurs i FAU-arbeid, 
skolegruppemøter og Foreldrekonferanse uten fysisk deltakelse. Forut for pandemien var det 
kun fysisk oppmøte som gjaldt, men med stadig bedre digitale hybridløsninger, er det riktig at 
Oslo KFU diskuterer sine gjennomføringer. 
 
Kanskje presentasjonen til Oslo KFU på kurset kan filmes, ikke nødvendigvis live, men i en lukket 
setting og klippes profesjonelt av et lite filmselskap, slik at vi kan legge ut en 'instruksjonsvideo' 
eller noe i den dur på hjemmesiden? Hva med å lage små filmsnutter, eksempelvis 
’Taushetsplikt’, ’Hva forventes av en klassekontakt’ etc? 
 
Det er mulig å legge opp sak på neste skolegruppemøte, der deltakerne kan komme med innspill 
til hvilke temaer det kan være lurt å lage små filmsnutter av. Kanskje UDEs PR-avdeling kan bidra 
til et samarbeid med Oslo KFU om utvikling av et slikt prosjekt? Styret lufter dette med UDE på 
førstkommende utvalgsmøte og i utvalgsmøtet i kveld. 
 
 
021121-08 Ubesvarte henvendelser/åpne saker 
Antall nye henvendelser siden forrige møte: 59, fordelt på spørsmål (19) og orienteringer (40). 

 
Åpne saker   
- høring om ny opplæringslov. Frist 20.12.21.  
 
Ubesvarte henvendelser  
Kun en ubesvart henvendelse, men denne fikk styret tilsendt på mail tidligere i dag. I tillegg er 
det behov for avklaring på status på om at skolemeldinger slettes etter ett år. 
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Vedtak 

021121-08 Skolegruppemøter våren 2022 
Møteplanen for våren 2022 ble vedtatt på forrige styremøte, men Oslo KFU ser at det er behov 
for å avklare datoene for begge skolegruppemøtene dette halvåret. En slik avklaring gir oss 
mulighet til å informere ut og gir forutsigbarhet for både de frivillige og FAU-ene. 
 
Vedtak: Styret vedtok onsdag 16.02.22 klokka 18-20 som dato for skolegruppemøtet i februar og 
tirsdag 26.04.22 kl 18-20 som dato for skolegruppemøtet i april. Styreleder snakker med UDE om 
lokaler. 
 
 
021121-08 Budsjett og søknad om driftsmidler 
Forslag til budsjett og søknad var fremlagt styret i forkant av møtet og ble kort diskutert. 
 
Vedtak: Styret vedtok budsjettet og søknadsteksten. Styreleder sender søknad til UDE. 
 
 
 
 
Eventuelt 
KFU-info: godkjent utkastet til novemberutgaven. Ønskelig at disse igjen legges ut på FB, slik at 
engasjerte foreldre lettere kan dele disse. 
 
Økonomi: flere punkter det kan være mulig å bruke midler på. Se på lønnsordningen til ansatt, 
humoristiske innslag til FK2022 eller pengepremie på deltakernummer på eksempelvis 
foreldrekonferanser eller skolegruppemøter. 
 
 
Møteplan 
Neste styremøte i Oslo KFU er tirsdag 11.01.22 kl 17:00.  
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