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Styreprotokoll 
 
Tilstede: Nestleder: Attia Mirza Mehmood  

Styremedlem: Erlend des Bouvrie 
Styremedlem: Kjersti Austdal 
Sekretær: Marianne Trettenes 

Forfall: Styreleder: Live Kristiane Skarvang 
Møtegruppe: Styremøte, Oslo Kommunale foreldreutvalg 

 

Møtested: Zoom 
Møtetid: 01.03.22, kl. 17:00-18:30 
 
  

 
Formalia 
010322-01 Innkalling og sakliste 

Sakslistemailen ble godkjent. 

 

010322-02 Protokoll fra styremøte 01.02.22 

Protokollen er godkjent og lagt ut på nett. 
 
 
Vedtak 
010322-03 Handlingsplanen 2022-2023 

Planen var sendt ut på høring i styret. Innspill har blitt diskutert. 

Vedtak: Handlingsplanen 2022-2023 er godkjent og kan nå legges ut på hjemmesidene til Oslo 
KFU. 
 
 
Diskusjon 
010322-04 Skolegruppemøter 

Evaluering av februarmøtet 160222 
• Referat avventes fra de som ledet møtet. Punkter fra gruppediskusjonene er sendt over fra 

noen. 
 
Planlegging av skolegruppemøtet 260422 
• Blir fysisk møte i lokaler hos UDE, Grensesvingen 6. Klokken 18:00 – 20:00. 
• Tema 1: Finansiering av FAUs aktiviteter. Få et FAU til å legge frem hvordan de gjør dette? 
• Tema 2: Nye regler for inntak til VGS 
• Begge temaene kan være utgangspunkt for gruppediskusjonene i etterkant. Vurdere å dele 

gruppene inn i barne-, ungdoms- og 1.-10. skole? 
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• Vise hjemmesiden i praksis på selve møtet – synliggjøre hvor mye Oslo KFU har liggende ute 
på hjemmesiden og hvordan FAU-ene kan orientere seg på denne. 

 
 

010322-05 FK2022: En skole for alle – vi synliggjør muligheter  

Det ble orientert om nåværende status. Alle forelesere som er forespurt, har bekreftet deltakelse 
foruten én.  
 
Diskusjonen rundt konferansen fortsetter i utvalgsmøtet. 
 
 
010322-06 Saker til dialogmøte med UDE, 180322 

Nestleder stiller på formøte i forkant av møtet. Punkter til dialogmøtet: 
• Ipad – status på tidligere innmeldt sak 
• Filmsnutter om FAU- og SMU-arbeid. 
• Krigen i Ukraina – hvordan jobber skolene med de elevene som er særlig berørt grunnet 

krigen? Hvordan kurses skolene for å ruste lærerne i arbeidet om dette? 
• Prosjekt om samarbeid for informasjon til foresatte med annet morsmål enn norsk, 

initiativ fra Løren FAU. Hva finnes av slikt videomateriell/lydfiler? 
• Hvilke rutiner finnes for registeringer av hendelser (skolevold etc) i skolen? Er de blitt 

forbedret, slik uttalt tidligere? 
 

010322-07 Møteplan OVK 

Etter gjentatte etterlysninger av møtetidspunkt, fikk Oslo KFU oversendt førlgende fra OVK: 
- Ett årlig bilateralt møte med politisk ledelse. 
- To halvårlige, felles dialogmøter med politisk ledelse, EO, FUB og ombudene. 
- Oslo KFU kan bli invitert til særskilte dialogmøter ved behov (eks korona). 
- Oslo KFU inviteres til inspillsmøter om politiske saker ved behov. 

 
Oslo KFU ønsker å stille spørsmål om møteinnhold i fellesmøter og hvilke vurderinger som ligger 
bak denne nedskaleringen av møtene. Tidligere hadde Oslo KFU tre-fire dialogmøter i året, hvor 
vi har fremmet foreldrestemmen og innspill fra FAU-ene. 
 
Å melde inn møter etter behov er ikke forutsigbart for oss foresatte som jobber frivillig i Oslo 
KFU. Det er tilsynelatende også vanskelig å finne felels møtetid, så selv om det på papiret ser 
pent ut at Oslo KFU kan be om møter ved behov, så tilsier møtekalenderen at det er vanskelig å 
få til adhoc møter. 
 
Punkter til dialogmøte 31.03.22 
- Skolefinansiering (jf vidersendt mail 17. eller 18. februar fra postmottak). 
- Rehabilitering av skolebygg – store etterslep? 
 
Utvalget vil også kunne komme med innspill etterpå. 
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010322-08 Innkomne forslag til årsmøtet 050422 

Det ble informert om sakene og det ble noe diskusjon. Styret orienterer utvalget på møtet litt 
senere.  
 
 
010322-09 FAU-prisen 2022 
Det er opprettet en jury, som skal behandle alle de innkomne søknadene. Møtedato for jurymøte 
settes snarlig. Et styremedlem holder i dette.  
 
 
010322-10 Åpne/ubesvarte saker og henvendelser 
Antall nye henvendelser siden forrige møte: 47, fordelt på invitasjon (1), innspill (11), 
orienteringer (21) og spørsmål (14). 
 
Høring 
24.01.22 – Personvernvurdering av digitale læremidler. Frist 01.03.22 er utsatt til 08.03.22.Pr nå 
har vedkommende som jobber med høringen brukt mellom 15 – 20 timer for å utarbeide 
høringssvaret. 
 
Åpne saker 
Ingen åpne saker. 
 
Orientering 
Jf. tidligere henvendelse fra FAU om mulig underslag i eget FAU. De har meldt tilbake om at de 
fikk advokathjelp via Oslo kommunes frie rettshjelp. 
 
 
Eventuelt 
• Tidspunkt og innspill til høringen, hvor fristen er utsatt til 08.03.22.Innspill: fokusere på 

praksis, som varierer veldig fra skolene og til og med innad på skolene. Hva kan endres av 
nåværende praksis? Det gjelder særlig personopplysninger som kan komme på avveie. 

• Regler inntak til VGS – hersker en del usikkerhet rundt hos de unge mtp hvordan de nye 
reglene fungerer. 

• Oslo KFU vil uttrykke vår solidaritet for skolene i Ukraina. Vi vil også påpeke at alle elever i 
Norge som er berørt av krigen, uansett nasjonalitet, har rett på å oppleve trygge skoledager. 
Barn og unge har ikke noe ansvar for krigen. 

 
 
Møteplan 
Neste styremøte i Oslo KFU er tirsdag 03.05.22 kl 17:00. Det kommer informasjon om dette blir 
fysisk på Voksenopplæringen (Helsfyr) eller digitalt. 


