GRIMSTAD KOMMUNE
Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Saksliste og referat for KFU-møte nr. 4 2017/18
Møtedato:

9. januar 2018

Møteleder:

Kenneth Olsen

Møtetid:

Kl. 18-20

Referent:

Tina Fabricius

Møtested:

Rådhuset, Rosa

Neste møte:

13. februar

Til stede:

Kenneth Olsen (Landvik), Ronja Benestad Lindvåg (Jappa), Øyvind Skaarstad (GUS),
Helge Bjerkholt (Fjære u.skole), Anette Thonhaugen (Holvika b.skole), Jørgen Ugland
(Holvika u.skole), Tone Moi Foss-Johnsen (Fjære b.skole), Andre Pedersen (Fevik skole), Vibeche Rønningen (Frivold
Tina Fabricius (Drus)

Forfall:

Ann Kristin Helstrøm (Fevik skole), Ernst Thomas Askildsen (Eide skole),
og Anne Cecilie Johnsen (Langemyr)

Kopi til:

Niels Songe-Møller

Sak

Beskrivelse

Referat

KFU sitt
arbeidsprogram
for resten av
perioden

Hva ønsker KFU å fokusere
på i den gjenstående del av
KFU-perioden 2017/18.
Hvordan ønsker vi å arbeide
for at arbeidet i KFU skal
være så nyttig og interssant
som mulig for deltakerne?

Arbeidsprogrammet ble lagt frem og være tema på alle
møter.

Kenneth og Anette legger
frem forslag til
arbeidsprogram.

Informasjon fra Landvik skole og Svein Frøytlog om
Kenneth
«hjertesoner». (Saken må komme litt lenger før det er aktuelt
å ta den opp i KFU.)

KFUs
temakveld
2017 og ev.
2018

Tilbakemelding fra FAUene
om KFUs temakveld 2017.
Hva var bra, hva kunne evvært annerledes og kan
gjøres bedre til ev. neste
gang.
Skal vi lage et tilsvarende
arrangement i 2018. Hvis ja,
hvordan bør jobbe videre med
dette og hvem bør vi
involvere?
Vi bør særlig vurdere hvordan
vi kan nå enda flere. Bør vi
også søke å nå foresatte som
ikke er i FAU og i så fall på
hvilken måte?

Oppfølgning

Tema som prioriteres:
Opplæringsloven § 9A – opplæring og status for arbeidet
med den nye lovbestemmelsen.

Kenneth

Årshjul for FAU’ene. Fevik skole og Frivoll skole legger frem
sine årshjul på neste møte.

Andre og Elin

Skole – hjem samarbeidet. Arbeide for å bedre funksjonen til
SU. Alle sjekker ut hvordan SU fungerer på sin skole. Status
legges frem på neste møte.

Alle

Tilbakemeldinger:


Mange positive tilbakemeldinger.



Oppkvikkende – gjaldt spesielt Kjersti Falck.
Skolene kan eventuelt invitere henne for å orientere
alle foreldrene på skolen. Hun skal nå til Landvik
barneskole den 18. januar.



De tunge sakene kom etter Kjersti Falck. Det er
vanskelig for de andre å følge opp dette foredraget.
Ved å engasjere «salen» så kan man få opp
energinivået i salen.



Samlingen bør være tidligere på høsten, og
foreldrerepresentantene bør også inviteres.
Samlingen kan imidlertid ikke være tidligere enn
første møtet i KFU på høsten.



Diskusjonstema eller work-shop kan være et forslag
til neste års samling.



Fevik skole hadde et eget arrangement samme
uke. Det ble også for sent på året. Derfor var det
ikke så mange som deltok.



Bør samlingen kun være annet hvert år?



Mange har nå hørt Kjersti Falck. Hun bør kanskje
ikke inviteres hvert år.

Bør det lages et tilsvarende arrangement neste år?
Det er ønskelig å ha samling også neste år.
Kan man ha et arrangement annet hvert år, som er noe for
alle foreldrene? Det kan for eksempel holdes i Catalina.
Det kan være usikkert å arrangere fordi man ikke vet hvor
mange som kan komme, men man må i tilfelle ha påmelding.
Det bør være et tema som engasjerer alle foreldrene. Det
bør da være et spennende foredrag, som for eksempel
Håvard Tjora.
Skoleeier inviteres til å være med før man starter opp med å
forberede disse samlingene.

Kenneth før neste
møte

KFU ønsker en stor samling neste høst i tillegg til en
opplæring for alle FAU’ene.
Det sjekkes ut med Lillesand kommune hvordan de
arrangerer sine samlinger.
Skolepakke 3

Frist for innspill er 23. februar.
KFU er høringsinstans. Videre
arbeid med høringssvar.

Anette lager et utkast til høringsuttalelse fra KFU, som er
klart til neste møte.
Innspill til høringsuttalelsen kan sendes på mail til Anette.

Anette før neste møte
Anette før neste møte

De enkelte FAU’ene bør vurdere om de vil sende et
høringssvar for sin skole.
Orientering fra
Niels

Orientering fra Niels om
aktuelt arbeid i kommunen
som pågår eller vil satt i gang
på vårt område.

Utsettes til neste møte

IKT i
Kort oppdatering etter forrige
Grimstadskolen møte

Det skal være en evaluering av It’s learning. Vi får beskjed
når denne evaluering skal skje, slik at vi kan delta.

Eventuelt

Saker og innspill fra FAU

Budsjett – leder sendte inn høringssvar fra KFU, men uten at
medlemmene fikk uttalt seg om selve innspillet. Dette var
grunnet i kort tidsfrist. Flere har hatt anledning til å uttale seg
før høringssvaret ble sendt.

Neste møte

Innspill til agenda for neste og
kommende møter

Neste møte:

Opplæringsloven § 9A – opplæring og status for
arbeidet med den nye lovbestemmelsen.


Årshjul for FAU’ene. Fevik skole og Frivoll skole
legger frem sine årshjul på neste møte.



Skole – hjem samarbeidet. Arbeide for å bedre
funksjonen til SU. Alle sjekker ut hvordan SU
fungerer på sin skole. Status legges frem på neste
møte.



Årshjul – lage forslag til årshjul for KFU



Sommer SFO. Hvordan skal det organiseres for
sommerferien 2018? Med tanke på psykososialt
miljø så er det viktig å ha sommer SFO på en kjent
skole. Representant fra Frivoll skole sender inn den
konkrete problemstillingen.

Kenneth

Vibeche

