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Saksliste og referat for KFU-møte nr. 2 2017/18 
Møtedato: 21. november 2017 Møteleder: Kenneth Olsen 

Møtetid: Kl. 18-20 Referent: Tina Fabricius 
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Til stede: Kenneth Olsen (Landvik), Ronja Benestad Lindvåg (Jappa), Øyvind Skaarstad (GUS),  
Mona Langås Johansen (Fjære u.skole), Anette Thonhaugen (Holvika b.skole), Jørgen Ugland  
(Holvika u.skole), Elin Wold (Frivold skole) og Tina Fabricius (Drus) 

Forfall: Tone Moi Foss-Hansen (Fjære b.skole), Ann Kristin Helstrøm (Fevik skole), Ernst Thomas Askildsen (Eide skole),  
Andre Pedersen (Fevik skole) og Anne Cecilie Johnsen (Langemyr) 

Kopi til:  

 

Sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

IKT og 
Grimstadskolen 
(ca. 45 min) 

Marit Fagernes fra  
Kommunikasjons- og 
digitaliseringsavdelingen 
presenterte prosjektet 
«Digitale verktøy i skolen» og 
andre emner knyttet til IKT i 
skolen   

Prosjekt «Digitale verktøy i skolen» skal behandles av 
oppvekst- og utdanningsutvalget neste uke. Utvalget er 
veldig positive til et digitalt løft i skolen.  
 
Det ble gitt en orientering om dette prosjektet i møtet. Det 
ønskes en oppstart høsten 2018 med de første skolene, 
andre runde i løpet av 2019 og de siste i 2020. 
Forprosjektrapport og presentasjon vedlegges referatet. 
 
Det ble gitt tilbakemelding fra KFU om at det er viktig med 
opplæring av foresatte i skolens IKT-programmer. Videre at 
det er vanskelig å benytte It’s learning. Det skal foretas en 
evaluering av It’s learning. Kommunen har kundemøter med 
leverandøren hvor det gis innspill. Det kan være aktuelt å 
bruke KFU som en av interessentaktørene i evalueringen. 
Marit tar denne innspillet med seg videre.  
 
Ta gjerne IKT innspill opp med rektor på din skole. 

 

Natteravnene 
(ca. 15 min) 

Natteravnene gjør et viktig 
arbeid for å trygge bymiljøet 
på kveldstid. Leder for 
natteravnene i Grimstad, 
Anne Mette Bjørkavåg, 
presenterer deres arbeid 

Det er behov for flere natteravner. Både i Grimstad og på 
Fevik. Natteravnene går på fredager fra kl. 21 til midnatt. Det 
er mye aktivitet i byen på i dette tidspunktet. 
Natteravnene har eget møterom på hotellet og gratis kaffe i 
resepsjonen.  
 
Det må alltid være tre som går sammen. 
 
Utfordring: Alle skolene utfordres på å samle min. tre 
foresatte som kan gå natteravn en fredag. Dette er en 
mulighet til å prøve å være å være natteravn. Tilbakemelding 
gis til Anne Mette Bjørkavåg når man klarer å samle tre 
foresatte. Anne Mette kan kontaktes dersom det er ønskelig 
at hun kommer på FAU for å orientere om natteravnene. 
Natteravnene (Anne Mette) kan kontaktes på mob: 940 
84 055. Send helst sms. 
 
Følg gjerne natteravnene på Facebook. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 

Skolebudsjett 
2018 

Innspill fra KFU  Kenneth sender ut forslag til innspill fra KFU pr mail. Det er 
ønskelig at vi sender kommentarer pr mail innen fredag. 
Innspill fra FAU’ene kan sendes til skolesjefen og leder for 
oppvekst og utdanningsutvalget Knut Mørland. 

 



KFUs 
temakveld 
2107 (ca. 15 
min) 

Umiddelbare tilbakemeldinger 
fra FAUene 

Det burde vært flere representanter fra FAU tilstede. Neste 
år bør det være et samarbeid med skoleeier. Et godt skole – 
hjem samarbeid vil være et godt tema for den samlingen. 
 
Saken utsettes til neste møte. 

 

Skolepakke 3 Innspill fra KFU Anette lager et utkast til høringsuttalelse som sendes pr mail 
til medlemmene i KFU.  

 

Neste møte Innspill til agenda for neste 
måte (5 min) 

 Tilbakemelding på temakvelden. 

 Arbeidsprogram for KFU. 

 Orientering om «Hjertesone" (til våren) 

 

    

 

  


