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Dato: Torsdag 01.02.22 
Tid: kl: 18.30 
Sted: Zoom. 

Til stede: Attia Mirza Mehmood (nestleder Oslo KFU), Erlend de Bouvrie (styremedlem Oslo 
KFU), Kjersti Austdal (styremedlem Oslo KFU), Vickey Bonafede (ressurs), John Sørland 
(ressurs), Aleksander Danielsen (ressurs), Ina Danielsen (ressurs) og Marianne Trettenes 
(sekretær Oslo KFU). 

 

Meldt forfall: Live Kristiane Skarvang (leder Oslo KFU), Allan Gloinson (ressurs) og Annette 
Gauslå (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 

Saker diskutert med UDE: 

• Styret sender egne arbeidsnotater til utvalget etter dialogmøter med UDE og OVK. UDE 
skriver referat. 

• Opplæring av driftsstyret – UDE har laget videoer og skoleleder har fått informasjon. FAU 
oppfordres til å snakke med rektor om dette og få vite hvor materiellet ligger. 

• Skolemiljøutvalg (SMU) – igjen har Oslo KFU tatt opp manglende SMU ved flere skoler. 
Etaten er opptatt av hvilke skoler det gjelder, slik at de kan ta det direkte med den enkelte 
skole. 

• Ønskelig å samarbeide med UDE om filmer om foreldresamarbeid. UDE er positive til dette 
og vil sjekke hva som finne på nett fra før. 

Møte med OVK: venter svar fra byrådsavdelingen for å få alle møtedatoene for våren 2022. 
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Diskusjonsaker 
Sak 3: FK2022: En skole for alle – vi synliggjør muligheter 
Det ble orientert om nåværende status ved gjennomgang av arbeidsdokument. To forespurte 
forelesere har takket ja, mens en tredje har takket nei. Et utvalgsmedlem jobber med en 
psykolog om vedkommende kan holde innlegg om barnas læringsmuligheter ut fra eget 
toleransevindu. Ønskelig å også få en miljøarbeider, da deres perspektiv på de unges hverdag 
mest sannsynlig er annerledes enn skoleleder, lærer og foresatte. Nestleder følger opp dette 
ønsket. Det kom forslag om flere skoler som kan kontaktes med tanke på miljøarbeidere. 
Viktig å komme med en konkret forespørsel til de som skal spørres, slik at de vet hva vi ønsker 
foredrag/innlegg om. 

Vi venter tilbakemelding om utdanningsdirektøren kan møte på tidspunktet som er 
forespeilet. Vi venter også på avklaring hvem som kommer fra byrådens kontor, da byråden 
selv er opptatt denne dagen. 

UDE har gitt tilbakemeldinger på alle forespørslene som ble oversendt i en mail. Mat og drikke 
avklares etter hvert som vi ser hvor mange deltakere det blir. Lokalene er ikke tilgjengelige for 
etter 16, da det er møte frem til da. Rigging av stand kan starte fra 15:30 i kantinedelen i 2. 
etg. 

 
 
Sak 4: Skolegruppemøte 16.02.22 
Møtet går via Zoom, påmelding er allerede i gang. Et styre- og et utvalgsmedlem holder i dette, 
men alle Oslo KFU-ere er velkommen til å delta.  
 
NB! Viktig å orientere om følgende på selve møtet: 

• Teamsløsningen for FAU: det er IKKE mulig å videresende mail fra FAU-konto til privat 
konto, til tross for at virker som om det er mulig. Se artikkel på hjemmesiden for eksakt 
info. 

• Bruk av iPad i skolen: evaluering av dette kommer, men det skal være møte i nær fremtid 
om videre arbeid (jf dialogmøte med UDE 21.01.22). 

• FAU-prisen 2022: søknadsfrist er 27.02.22. Si noe om hva prisen er og hvordan FAU-ene 
kan gå frem i søknaden sin. 

• Opplæring av driftsstyret – UDE har laget videoer og skoleleder har fått informasjon. 
Snakk med rektor om dette. 
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Teasere til Facebook er utarbeidet og vil slippes i rommet 08.02.22 – 16.02.22. I tillegg sendes 
agenda ut i morgen og møtet omtales også i KFU-info for februar som sendes ut torsdag. 
 
Skolegruppemøte i april 
Neste skolegruppemøte er 26. april kl 18-20, rett etter påske. Et utvalgsmedlem vil gjerne 
holde i dette. Avventer nye føringer fra regjeringen om dette blir fysisk eller digitalt.  
 
Mulige saker til møtet: 
- valg av foresatt representanter til Driftsstyret - er det håp om endring av periode 

(kalenderår mot skoleår) - og vil skoleleder sikre at de som velges nå får opplæring (ref. 
nytt materiell)? Kan Oslo KFU hjelpe til med avklaringer rundt dette, gjennom å ha et 
innlegg fra UDE om dette? 

- Finansiering av FAUs aktiviteter (se sak lengre ned i referatet). 
 

 
Sak 5: Handlingsplan 2022 - 2023 
Planen er rettesnoren til Oslo KFU; den sier noe om hvilke felter det skal jobbes med innen 
foreldresamarbeidet og hvordan vi kan gå frem for å oppnå målene i planen. Denne skal legges 
frem for årsmøtet og godkjennes der. Frist for godkjenning av årets handlingsplan er 25.03.22. 
Styret har lagt frem forslag til tre ekstra punkter i planen: pkt 2.5 opprettholde 
Teamsløsningen for FAU, pkt 3.4 etablering av valgkomité og pkt 4.3 utvikle videomateriell 
sammen med UDE. 
 
Handlingsplanen vil bli sendt ut fra styret til utvalget for gjennomlesing og tas opp som 
vedtakssak 01.03.22. 
 
 
Sak 6: Finansiering av aktiviteter i FAU 
Oslo KFU har mottatt et innspill om hvordan FAU-er kan få finansiert sine aktiviteter. Det er 
store forskjeller på hvordan dette foregår ved den enkelte skole i byen vår. Ønske om at Oslo 
KFU sørger for en kartlegging og kanskje komme med beste praksis-anbefaling på:  
• Hva bruker FAU penger på?  
• Hvor hentes inntekter/finansiering? 
• Hvordan organiserer FAU seg for å kunne stå best mulig rustet til å få inntekter (eks: 

venneforeninger)? 
• Oversikt over kilder til finansiering (stiftelser og offentlige midler). 
• Andre råd og tips. 
 
Utvalget diskuterte innspillet og ønsker å ta med saken til skolegruppemøtet i april. 
  



 REFERAT FRA UTVALGSMØTE I Oslo KFU 

4 

 

 

Vedtak 
Sak 7: Årsrapport 2021 - godkjenning 
Rapporten er distribuert til alle i styret og utvalget. Innspill og kommentarer etter dette har 
blitt flettet inn i rapporten. 
 
Vedtak: Oslo KFUs årsrapport for 2021 godkjennes og kan legges ut på den aktuelle 
hjemmesiden og på siden med andre årsmøtepapirer.  
 
 
Eventuelt 
• Årsmøtet – digitalt eller fysisk? Det ble diskutert fordeler og ulemper med begge 

møteformer. Styret og utvalget landet på at de ønsker et fysisk årsmøte, så fremt det går 
med tanke på nasjonale smittevernsregler. 

• KFU-info for februar - innspill og kommentarer til utkast sendes til postmottak innen 
mandag 07.02.22 kl 12. 

• Forslag til saker og/eller tema til neste KFU-info (april), må meldes til postmottak innen 
01.03.22. 

• Jury til FAU-prisen. Nestleder tar kontakt med mulige jurymedlemmer, etter innspill fra 
utvalget. 

 
 
Neste utvalgsmøte er 01.03.22 kl 18:30. Det kommer informasjon om møtet blir fysisk på 
Voksenopplæring (Helsfyr) eller digitalt. 
 
Møtet ble hevet 19:50. 


