
Referat KFU 5/1 2016 

Til stede:  Landvik skole, Jappa skole, Fjære-u og GUS.  

  Kommunen v/ skolefaglig rådgiver  

SAK                                  Kommentarer Konklusjon 

Budsjett Kort redegjørelse fra kommunen. I tillegg til 
rådmannens forslag, ble det bevilget 1,5 mill. til tiltak 
for å trygge skoleveien på Jappa – ved Ekelunden. 

KFU legger en god strategi 
for påvirkning fremover. 

Oppvekst- og 
utdanningsutvalget 

Bør KFU møte med en eller flere representanter der 
med tanke på mulighet for å kunne påvirke og 
samarbeide om viktige saker? 

Ja, dette er ønskelig. KFU bør 
drøfte nærmere hvem, hvor 
mange og hvordan et evt 
samarbeid skal være 

Vedtekter for FAU Det er bestemt at dette skal gjøres. Utkast/forslag 
legges frem på neste KFU-møte i februar. Kan være 
viktig mht å få registrert KFU i 
Brønnøysundregistrene. 

Kenneth (Landvik) og Jørgen 
(Holviga – b) 

Opplæring av FAU-
representanter 

Mulig å bruke KFU som ressurs for å gi 
veiledning/opplæring i FAU-arbeid.  
MÅL: kompetanseheving hever kvaliteten på FAU-
arbeidet og samarbeidet skole-hjem. Dette i tråd 
med kommunedelplanen. 
Store variasjoner på kompetansen til medlemmene. 

1. En arbeidsgruppe 
bør nedsettes 

2. KFU-representanten 
spør “sine” FAUere 
hva de mener bør 
være fokus/temaer i 
en slik opplæring 

3. Skriftliggjøre 
aktiviteter i et 
aktivitetshjul 

4. Gjøres til en del av 
“Grimstadskolen” 

Hjemmeside for KFU KFU-representanten for Jappa har hatt et møte med 
kommunens nettansvarlig (Solveig Gjentoft). Nye 
kommune-nettsider er under utarbeiding. KFU får en 
egen kategori.   

KFU sirkulerer et forslag til 
tekst/innhold før neste møte 
2. februar 
Neste møte 2. februar: 
bestemme hva som skal 
legges ut (tekst og 
temapunkter kan bygges ut 
etter hvert) 
  

Kretsgrenser Kommunen har ikke mer å meddele enn det som kom 
frem i siste KFU-møte før jul 

Kommunen tar initiativ til 
informasjon når det er noe 
nytt å meddele her 

Mobildekning på GUS Svært dårlig. Dette er bekymringsfullt med tanke på 
krisesituasjoner og at Callinganlegget også er dårlig 

FAU på GUS ble rådet til å 
kontakte Telenor eller 
Nettkom for å prøve å finne 
en løsning. 

 


