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Dato: Tirsdag 01.03.22 
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), Annette Gauslå (ressurs), Aleksander Danielsen (ressurs), Ina Danielsen (ressurs) og 
Marianne Trettenes (sekretær Oslo KFU). 

 

Meldt forfall: Live Kristiane Skarvang (leder Oslo KFU) 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 

Saker diskutert med utdanningsetaten (UDE): 

• 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? Kan etaten bidra med 
noe her? 

• Hvilke rutiner finnes for registeringer av hendelser (skolevold etc) i skolen? Er de blitt 
forbedret, slik uttalt tidligere? Og er de ansatte ved skolen bevisst sin språkbruk av 
elevene som utøver vold? 

• Tilgang til ungdomsskoleelevens plattform – foresatte har i dag ikke tilgang, noe som gjør 
at det blir vanskelig for de foresatte å følge opp barna sine. 
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Møte med byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap (OVK):  

Møtedatoer og møtefrekvens er fremmet fra OVK, men Oslo KFU har innsigelser til dette, da 
vi tidligere har hatt tre-fire dialogmøter med byråden årlig. Det ble orientert om hva 
innsigelsene går på. Foreslått møteplan er: 

• 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. 

 
Punkter til dialogmøte 31.03.22 

- Møtefrekvens med OVK. 
- Skolefinansiering (jf vidersendt mail 17. eller 18. februar fra postmottak). 
- Rehabilitering av skolebygg – store etterslep? 
 
Annen informasjon 
Oslo KFU jobber med en høring om personvernvurdering av digitale læremidler. Et 
styremedlem orienterte om status i denne komplekse saken. Fristen for høringssvar er flyttet 
fra 01.03.22 til 08.03.22. 
 
 
Sak 3: Skolegrupperunden 
Evaluering av ferbuarmøtet: gode diskusjoner, FAU-representantene var engasjerte og aktive. 
Mange temaer som ble diskutert og folk ga tilbakemelding om at det var etterlengtet å snakke 
sammen, ikke bare lytte til innleggsholdere. 
 
Planlegging av skolegruppemøtet 26.04.22: Et utvalgsmedlem holder i dette møtet, men kan 
henvende seg til andre i Oslo KFU i prosessen. Møtet skal være digitalt/fysisk i lokaler hos UDE 
i Grensesvingen, 18:00 – 20:00. 
 
Tema 1: Finansiering av FAUs aktiviteter. Få et FAU til å legge frem hvordan de gjør dette? 
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. 
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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? 
 
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. 
 
Innspill: det har kommet tilbakemeldinger om at det er fint at skolegruppemøtene også er 
digitale. Oslo KFU har tidligere diskutert, etter at pandemien brøt ut, at det er hensiktsmessig 
med en kombinasjon av møteformen. Forslag om et fysisk og ett digitalt møte i halvåret. 
 
Innspill: det ble nevnt på forrige skolegruppemøte at noen foresatte tok opp vold og trusler i 
skolen. Kanskje kan Oslo KFU ta opp tråden og si noe om hva vi vet som skjer rundt dette 
temaet på høyere nivå? Bør det ligge noe underlag i forkant en eventuell orientering av dette 
temaet? UDE har laget noen moduler om temaet, men foresatte har jo ikke fått sett dem. Kan 
UDE si noe om hva de legger i ‘vold og trusler i Osloskolen’? 
 

Diskusjonsaker 
Sak 4: Vold og trusler i Osloskolen 
Dette er et tema som Oslo KFU er jevnlig innom. Etter henvendelse fra et politisk parti om 
innspill til møte om temaet, vurderte styret å følge tidligere praksis. Det innebærer å diskutere 
saker med UDE og OVK, samt med foresatte i skolegruppemøter. Praksisen har ikke vært å 
møte enkeltpolitikere eller politiske partier. 

Innspill: Hva mener vi med at Oslo er en frittstående, politisk uavhengig organisasjon? Det bør 
innebære at vi kan si noe om hva foresatte mener i ulike saker. Oslo KFU er opptatt av at vårt 
budskap skal komme frem, samt at dette ikke blir blandet inn i et politisk narrativ. 

Innspill: Hvordan tar vi rede på hva foresatte mener om enkelte saker? Oslo KFU har 
undertegnet en erklæring om vold og mobbing i Osloskolen, men hvordan leverer vi på det vi 
har tatt på oss av ansvar? Hvordan landes spørsmål om vold og mobbing i skolen? I hvilke 
kanaler tar Oslo KFU opp slike ting for å få til en endring?  
 
Det ble diskusjon rundt hvordan Oslo KFU kan gi innspill og fremme foreldrestemmen i de 
informasjonskanalene vi har, slik at også saker kan spilles inn på henvendelser fra politikere 
som vil høre foresattes meninger om aktuelle saker (her: vold og trusler i skolen). Utvalget 
kan henvende seg til styret dersom de ønsker at konkrete saker skal følges opp. 
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Sak 5: Status FK2022 
Det ble orientert om nåværende status. Alle forelesere som er forespurt, har bekreftet 
deltakelse foruten én. Det jobbes med å få denne på plass. Det kom forslag om at UDE kan si 
noe om denne saken. Alternativt kan den avsatte tiden i programmet fordeles på noen av de 
andre foreleserne. 

Et utvalgsmedlem har sett på hvordan konferansen kan fremmes gjennom tweets. 
 
Det vil bli sendt ut en oppdatert oversikt over fordelte arbeidsoppgaver på selve 
konferansekvelden. 
 
 
Sak 6: Innkomne forslag til årsmøtet 
Utvalget ble orientert om status. 

 
Sak 7: 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.  

 
Sak 8: Handlingsplan 2022 - 2023 
Handlingsplanen har blitt sendt ut fra styret til utvalget for gjennomlesing. Styret orienterte 
om at de gjorde følgende vedtak på styremøtet:  
 

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

 
Sak 9: Forslag til innhold KFU-info april 
Styret og utvalget har fått tilsendt forslaget. Det ble diskutert og det ble gitt grønt lys for å 
jobbe videre med dette. 
 
 
Eventuelt 
• Årsmøtet – hvem er på valg? 
• Innspill om at det er fint hvis flere av styret og utvalget engasjerer seg i saker som skal 

fremmes i KFU-info. Skoleårets siste informasjonsbrev skal ut i begynnelsen av juni, og det 
er foreløpig ikke lagt noen føringer for den utgaven. Her er det rom for innspill (o: 

• Innspill om at fremtidige møter blir fysiske, da det er lenge siden vi har møttes. Møtene 
blir annerledes når vi sitter ansikt til ansikt. 
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• Referat fra skolegruppemøtet trenger å klargjøres, så de som holder i dette kan sende 
punktene til postmottak. 

• Oslo KFU uttrykker sin 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. 

 
 
 
Neste utvalgsmøte er 05.04.22 kl 17:00, siden det skal gjennomføres årsmøte samme dato fra 
18:00 – 19:30. Møtet blir på rom 105, rommet innenfor kantina på Voksenopplæring (Helsfyr), 
Svovelstikka 1. Årsmøtet er på samme adresse, men i auditoriet der. 
 
Møtet ble hevet 20:16. 


