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Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

 

Saksliste og referat for KFU-møte nr. 2 2017/18 
Møtedato: 24. oktober 2017 Møteleder: Kenneth Olsen 

Møtetid: Kl. 18-20 Referent: Tina Fabricius 

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Neste møte: 21. november 

Til stede: Kenneth Olsen (Landvik), Ronja Benestad Lindvåg (Jappa), Øyvind Skaarstad (GUS), Tone Moi  
Foss-Hansen (Fjære b.skole), Mona Langås Johansen (Fjære u.skole), Anette Thonhaugen (Holvika b.skole),  
Jørgen Ugland (Holvika u.skole), Ann Kristin Helstrøm (Fevik skole), Anne Cecilie Johnsen (Langemyr)  
og Tina Fabricius (Drus)  

Forfall: Andre Pedersen (Fevik skole), Elin Wold (Frivoll), Ernst Thomas Askildsen (Eide) 

Kopi til: Niels Songe-Møller 

 

Sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Skolepakke 3 Kommunalsjef Bjørn 
Kristian Pedersen 
orienterer om 
skolepakke 3 (45 min) 

Det ble foretatt en orientering om skolepakke 3, presentasjonen vedlegges 
referatet. 
 
Det ble tatt opp at de nye elevene på Langemyr skole må søke om plass 
fra år til år. Det skaper stor uforutsigbarhet for elever og foreldre. Bjørn 
Kristian Pedersen vil sjekke opp hvorfor denne endringen er foretatt. Det 
blir gitt en tilbakemelding. 
 
Skolepakke 3 kommer på høring. KFU og alle FAU’ene skal (kan) uttale 
seg i høringsrunden. Det er litt usikkert når høringsrunden kommer, men 
det er mulig at høringsnotatet sendes ut i midten av november. Frist for 
innspill vil mest sannsynlig bli i januar. 
 
Svømmehall – Hvis det blir satt av penger til utredning av ny svømmehall, 
vil det komme en diskusjon om hvor ny svømmehall kan ligge. 

 
 
 
 
 
Niels Songe-
Møller 

Arbeidsplan 
2017/18 

Ferdigstille 
arbeidsplan for 
2017/18, se referat fra 
møte 1. Konkretisere 
hvordan vi jobber 
videre med punktene 
på planen. (30 min) 

Særskilte punkter som ble tatt opp som forslag til temaer for KFU i sist 
møte: 
a. Psykisk helse 
 Delta i prosjekt i Grimstad kommune om «God helse 
              for alle»  
b. Psykososialt skolemiljø 
 Endringer i opplæringsloven kap 9a 
 Oppfølgning av kommunes arbeid med å styrke 
              innsatsen på området 
c. Skolepakke 3 
 Presentasjon av skolepakke 3 fra Bjørn Kristian 
              Pedersen 
 Bidra inn i høringen som kommer om dette 
d. Økonomi i Grimstadskolen 
 Fast punkt over flere år. 
e. SU 
 Hvordan fungerer dette organet i Grimstadskolen 
 Hvordan bør dette organet fungere 
f. Årshjul for FAUene 
g. Trafikksikkerhet 
h. Plassering av ulike institusjoner i nærhet av skoler 
 
Vi går inn for å lage en arbeidsplan på bakgrunn av disse temaene. 
Kenneth og Anette lager et utkast til arbeidsplan til neste møte.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenneth og 
Anette 

KFUs 
temakveld 

Oppdatering om KFUs 
temakveld, inkludert 

Det er på Landvik kl. 17.30. Vær ut i god tid!   
 



om påmelding fra 
FAUene (10 min) 

Selg inn temakvelden til alle i FAU’ene deres. Det er viktig at så mange 
som mulig kan komme. 
 
Det er laget et veldig godt program med viktige temaer for FAU’ene. Dette 
er en inspirasjon til videre arbeid i FAU. 
 
Send samlet påmelding for deres FAU til Anne Cecilie Johansen på mail: 
anne.cecilie@online.no  

 
 
 
 
 
 
Alle 

Skolebudsjett 
2018 

Innspill fra KFU (20 
min) 

Det er laget et innspill fra KFU til budsjettet. Det sendes til rådmannen. Kenneth 

Neste møte Kort orientering om 
neste møte (5 min) 

Saker til neste møte: 
Marit Fagernes kommer for å orientere om IKT-plan i skolen. 
Skolepakke 3 vil bli drøftet (dersom den er sendt ut på høring.) 
Utkast til arbeidsplan for KFU. 

 

Eventuelt  Mal til vedtekter for FAU.  
 
Dersom man ønsker å registrere FAU som forening, kan man gå inn på 
brønnøysundregistrene.no. Dette er en fordel dersom man ønsker å åpne 
en konto, opprette Vipps mv. Vedtektene er laget for å tilfredsstille disse 
kravene. 
Vedlagt referatet følger malen for vedtektene. 
 
Tone lager en oppskrift for hvordan man oppretter en forening i 
Brønnøysundregistrene. 

 

  Kartlenke til skolegrensene i Grimstad følger her: 
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/kretsgrenser-
skolebytte-og-skoleskyss/kretsgrenser-og-skolebytte/ 
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