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Dato: Tirsdag 02.11.21 
Tid: kl: 18.30 
Sted: Grensesvingen 6 (UDE) 

Til stede: Live Skarvang (leder Oslo KFU), Attia Mirza Mehmood (nestleder Oslo KFU), Erlend 
de Bouvrie (styremedlem Oslo KFU), Kjersti Austdal (styremedlem Oslo KFU), John Sørland 
(ressurs) og Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU). 

 

Meldt forfall: Sven Erik Berget (ressurs), Annette Gauslå (ressurs), Vickey Bonafede (ressurs), 
og Allan Gloinson (ressurs). 

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 

•  OVK - ny byråd og ‘strategi’. Oslo KFU ser frem til å møte den nye byråden, og vi tror 
overgangen vil gå bra. 

• UDE - snakkepunkter til dialogmøte 05.11.21. 
o 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? 

o Skolemeldinger slettes etter ett år - status? 
o Når kan Oslo KFU forvente svar på når det skal være refleksjonsmøte? 
o Opplæring av DS-representanter: hva er status? 
o Teamsløsningen: rektorene er en viktig brikke i arbeidet med å få alle FAU-er over på 

FAU-adressene/Teamsløsningen som nå er opprettet hos Osloskolen.  
o Eventuelt: kort orientering fra FAU-kurset 04.11.21. 

• Andre aktiviteter 
o Teamsløsningen: Piloten er godt i gang. Alle har fått tilgang til Teams og har tatt det i 

bruk i eget FAU. Neste og siste møte er medio november, der det skal samles erfaringer 
og tips som skal flettes inn i brukerveiledningen som skal sendes ut sammen med 
brukernavn og passord. Opplæring i Teams skjer tirsdag 18.01.22 kl 18:00 - 19:30. 

o Retningslinjer valgkomité: Disse sendes ut til utvalget for gjennomsyn og mulighet for 
innspill. Frist er 30.11.21. 
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o Mulig å lage små filmer med temaer som er viktig i foreldresamarbeid, eksempelvis 

Taushetsplikt samt Klassekontaktens verv og rolle. Skal snakke med UDE om et mulig 
samarbeid om dette. 

Orienteringssaker 
Sak 3: Status kurs i FAU-arbeid 04.11.21 
78 er påmeldt, fordelt på 55 ulike skoler; barneskoler, ungdomsskoler, barne- og 
ungdomsskoler samt spesialskoler. UDE har fått tilsendt navnene i dag, slik at de kan lage 
registreringslapper til alle deltakerne. Dersom det kommer flere til, vil disse navnene bli 
ettersendt til konferansesenteret hos UDE. 
 
Alle påmeldte har fått tilsendt påminnelsesmail om kurset samt programmet. Det skjedde 
tirsdag 02.11.21. 
 
KFU-ressurser vil går rundt under gruppediskusjonene, slik at de går fremover. Sekretær 
kommer med nødvendig materiell innen møtet og tar ansvar for registrering nede i 
resepsjonsområdet. Styreleder har rollen som konferansier. Det blir enkel bevertning med 
wraps, bakverk og frukt. Oppmøte klokka 17. 
 
 
Sak 4: Status høringssvar ny opplæringslov - frist 20.12.21 
Fremlagt høringssvar ble gjennomgått og diskutert, særlig punktet om lovfesting av lekser. 

Utvalget også skal kunne gi innspill og det ble sendt ut 01.11.21. Frist for innspill fra utvalget 

er 30.11.21. 

Diskusjonssaker 
Sak 5: Agenda og kjøreplan skolegruppemøtet 24.11.21 
Innledning (5 min) 
Orientering om Teams-løsningen for FAU (5 min) 
Innlegg fra UDE om de nye skolegrupper (5 min) 
Innlegg fra UDE om hvordan selge inn foreldresamarbeid (5 min) 
Innlegg fra skoleleders perspektiv om hvordan selge inn foreldresamarbeid (10-15 min) 
Pause (10 min) 
Erfaringsutveksling og gruppediskusjoner (60 min) 
Oppsummering (10 min) 
Avslutning (5 min) 
 
Møtet blir i lokaler hos UDE, Grensesvingen 6, fra 18:00 - 20:00. Sekretær utformer 
agendaen og sender ut invitasjon i slutten av uke 44. 
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Sak 6: Planlegging av Foreldrekonferansen 2022 
 Oslo KFU hadde et opplegg ferdig til konferansen i 2020, men denne ble avlyst grunnet 
korona. Det kunne vært ønskelig å få til et lignende tilbud nå. Styreleder sender en mail til 
utvalget med spørsmål om dette rammeverket kan være aktuelt til kommende FK2022. 
 
 
Eventuelt 
KFU-info for november: Utkast er sendt styret og utvalget. Dette ble godkjent. Planlagt 

utsendingsdato er 08.11.21. 

 

Kan UDE bidra til å få større oppmerksomhet rundt Oslo KFU, slik at FAU-ene får innsikt i 

oss? Det er stor og jevnlig utskiftning i FAU-ene, så denne informasjonen må jevnlig opp og 

frem i lyset. Her må skoleleder få en viktig rolle, fordi vedkommende er den eneste 

konstante i foreldresamarbeidsligninga. 

 

 

 

 

Neste utvalgsmøte kombineres med juleavslutning. Det skjer 07.17.21 kl 18:00-22:00, 

Grefsenkollen restaurant.  

 

Møtet ble hevet 20:03. 
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