GRIMSTAD KOMMUNE
Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Saksliste og referat for KFU-møte nr. 1 2018/19
Møtedato:

20. september 2018

Møteleder:

Kenneth Olsen

Møtetid:

Kl. 18-20

Referent:

Anette Thonhaugen

Møtested:

Rådhuset, kommunestyresalen

Neste møte:

22. oktober

Til stede:

Kenneth Olsen (Landvik), Anette Thonhaugen (Holvika b.skole) , Jørgen Ugland (Holvika U.skole), Ronja Benestad
Lindvåg (Jappa), Andre Pedersen (Fevik skole), Kim Solberg (Fevik skole), Vibeche Rønning (Frivoll), Christine Gabriel
Espen Kobro (DRUS), Arne Mowatt Haugland (Oppvekstsjef), Gro Marthinsen (Fjære U.)

Forfall:

Anne Cecilie Johnsen (Langemyr), Tone Moi Foss-Johnsen (Fjære b.skole),
, Hesnes montessoriskole, Ernst Thomas Askildsen (Eide),

Kopi til:
Sak

Beskrivelse

Referat / vedtak

01/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent. Det var ikke kommet forslag
til behandling andre saker enn dem
som ble lagt frem av representant for
utgående styre.

02/18

Kort introduksjon av KFU, årshjul, og
gjennomgang av foreningens vedtekter

Eksempler på hva KFU jobbet med
forrige skoleår:

Psykisk helse – delta i
prosjekt i Grimstad kommune
og “Helsefremmende
barnehager og skoler”

Endringer i opplæringsloven
kapittel 9a og oppfølging av
kommunens arbeid med å
styrke innsatsen på området

Skolepakke 3 – bidra inn i
høringen om dette

Økonomi i Grimstadskolen –
fast punkt på planen over
flere år. Kommer med innspill
til hvert års budsjett.

SU – hvordan fungerer dette i
Grimstadskolen og hvordan
bør det fungere

Årshjul for FAUene

Trafikksikkerhet

Plassering av ulike
institusjoner i nærheten av
skoler

KFU har faste møtedatoer.
Møtene foregår på Grimstad
rådhus, den siste onsdagen i
mnd. Kl. 18.00 - 20.00.
Innkalling sendes i Spond.
Eventueltsaker meldes til
Kenneth på epost i forkant av
møte. Saker som kommer
opp i møte og som vi ikke
rekker å behandle vil bli
overført til neste møte.
Vedtektene ble gjennomgått, og det
ble enstemmig besluttet å endre
vedtektenes §2. Gammel tekst:

Oppfølgning

Kenneth sender
nye vedtekter for
publisering etter at
dette referatetet er
godkjent

“Grimstad KFU er en frittstående
partipolitisk uavhengig organisasjon
initiert av foreldrerådets arbeidsutvalg
(FAU) ved Grimstad kommunes
grunnskoler (Grimstadskolen)”. Ny
tekst: “Grimstad KFU er en frittstående
partipolitisk uavhenging organisasjon
besåtende av foreldrerådets
arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene
i Grimstad kommune
(Grimstadskolen)”.
03/18

Konstituering av styre/valg

04/18

Ny oppvekstsjef Arne Mowatt Haugland
presenterer seg for KFU og trekker opp
hovedlinjer for sentrale saker innenfor
skolesektoren

Alle ble enstemmig valgt:
Leder: Kenneth Olsen
Nestleder: Jørgen Ugland
Sekretær: Anette Thonhaugen
KFU har ingen økonomi vi trenger
derfor ikke kasserer på fast basis. Kim
Solberg er kasserer ved behov.
Årsmøte har derfor ikke budsjett og
regnskap til behandling. Øvrige
medlemmer av KFU er
styremedlemmer



















Skole hjem samarbeidet er
viktig og det er viktig at det
fungerer godt.
Opptatt av å ha et godt
samarbeid mellom stab på
hver enkelt skole og foreldre
Kommer fra stilling som rektor
ved Holvika ungdomsskole,
begynte i jobben som
oppvekstskjef i juni.
Solfrid som ny kommunalsjef
Stillingen er endret fra den
tidligere stillingen som
skolesjef. Oppvekstsjefen har
i tillegg ansvar for barnehager
og PPT. Dette for å få et mer
helhetlig løp. Begrepet frafall i
videregående er velkjent. Det
begynner ofte tidlig, helt ned i
barnehagen. Fokus og god
jobbing med overganger kan
bidra til å forebygge dette
frafallet.
Hovedlinjer i sektoren er
fokus på «God, trygg og bra
skole»
Kommunedelplanen
Prosjekter;
Skolepakke 3 - Gjenstår mye
med tanke på
gjennomføringen
Viktig at FAUene er tydelige i
høringer osv. når det blir mer
konkret
Gratis kjernetid i SFO.
Hvordan påvirker det for
eksempel skolene ved
reduserte inntekter…… og ev.
forskjeller i hvordan dette slår
ut for ulike skoler
Hva med sommer SFO
Lærernormen og virkninger
(pedagognorm)
Barnehagenorm fra august
2019
Opplæringsloven Kapittel 9a:
Trygt og godt skolemiljø er
bærebjelken i å kunne lære
Alle skolene har sin lokale

plan på dette området Nå skal
dette implementeres i
klasserommet. Skal ikke bli
en papirtiger. Vil gjennomføre
work shops med
enhetslederne i skolene på
dette fremover
 Inkluderer nå også friskolene i
møte med rektorene i skolene
(enhetsledermøtene). Uansett
hvilken skole barna går på så
er de alle våre barn.
 HBS
* Helsefremmende
barnehager og skoler
* Ramme av godt
psykososialt miljø
 Grimstad har valgt ut 3
prosjekter/fokusområder,blant
annet overganger.
 Overganger fra bhg til skole,
4-5 klasse, 7-8 klasse og 10
kl. Til videregående. Her
ønsker vi å bli gode. Virkelig
gode.

Det normale frafallet i ett kull
koster 5,2 milliarder per år.

Viktig å forhindre frafall
 «Timen». Klassens time.
Snakke om alt mulig rart.
Holvika innførte timen «livet»
for et par år siden.
Grimstadskolen ønsker å
bruke «timen» til å jobbe med
det psykososiale miljøet.
Selvbilde, krenkelser, bo i to
hjem, innblikk i andres
livssituasjon,
 Hjem skole samarbeid,
hvordan få dette til å fungere
enda bedre. Fungerer ulikt på
ulike skoler. Ønsker å være
en kommune som gjør det
skikkelig. Midler på nasjonalt
nivå til dette er tildelt, og det
vil bli utlyst en 1/3 stilling på
dette over 3 år.

KFU ønsker å
inkludere
skolebytter i
forbindelse med
skolebytte

05/18

Oppstartsmøte for FAUere

Blir på Fevik skole torsdag 25. Oktober
kl. 18.00 - 20.30
Utkast til agenda for oppstartsmøtet
ble presentert i møtet. Det kom ikke
frem innsigelser eller forslag til
endringer. De som er i arbeidsgruppen
for oppstartsmøtet tilbød seg å være
med på FAU-møter for å fortelle om
opplegget..
Invitasjon og endelig program sendes
ut snarlig.

Kenneth, Jørgen,
Ronja og Anette

06/18

Foreldrekonferansen

Planen er å gjøre dette sammen med
kommunen og ha fokus på de tre
områdene som Grimstad kommune
har valgt seg ut i Folkehelseprosjektet,
se også referat fra siste KFU-møte
2017/18.

Kenneth
opprettholder
kontakten med
Christine
Mikkelsen. Saken
tas opp igjen på
neste møte

Tidsmessig var ambisjonen å få dette
til i uke 43/43. Har vært i kontakt med
kommunen om videre fremdrift, men
har ikke fått noen konkret respons..
.

