
 
 

Møtereferat 
Referat fra:  Kommunalt foreldreutvalg 

Dato :   02.02.16 

Sted:   Rådhuset, Formannskapssalen 

Til stede: Kenneth Olsen (Landvik), Jørgen Ugland (Holviga barneskole), Jon Sæterhaug (Holviga 

ungdomsskole) Rolf Inge Pettersen (Vik), Kathrine Widgrein (Eide), Elin Wiig Eriksen (Fevik), Elbjørg 

Jansen (Fjære ungdomsskole)  Karin Kleivene (Frivoll), Anne Mette Bjørkavåg (Jappa), Hilde 

Weidemann (VUT) 

Forfall:   

Saksnr/sak Sammendrag Ansvar 

Vedtekter for 

FUG Grimstad 

Ønsker å stifte foreningen ”Grimstad KFU” neste møte. 

Et forslag til vedtekter ble sendt ut før møtet  

Innspill og justeringer blir tatt inn i dokumentet.  

Kenneth sender ut et revidert forslag til vedtekter, og 

eventuelle innspill må sendes i god tid før neste møte.  

 

Foreningen konstituerer seg på møte 15. mars.  

Kenneth 

Kompetanseutvi

kling for FAU-

representanter 

Hvilke forventninger ligger i oppgaven som FAU-

representant? KFU ønsker å arrangere et kurs for FAU-

representanter om oppgavene en vervet medfører.  

Gjennomføres slutten av september/ begynnelsen av 

oktober hvert år.  

Hva skal opplæringspakken bestå av?  

Neste møte blir et arbeidsmøte hvor dette bearbeides. 

Få innspill fra 

alle FAU.  

 

Hjemmeside for 

KFU 

KFU er redaksjon for hva som skal legges på 

hjemmesiden. Eks.Linker til hefter på Ped-lex.  

Den nye kommunale hjemmesiden åpnes 2. mars. 

KFU 

Eventuelt FAU v/Fjære ungdomsskole. Fjære ungdomsskole tar 

bort tilbudet om tysk. Tilbudet av språk bør være likt i 

hele kommunen uavhengig om det er en liten eller stor 

skole. Hvordan kan vi få til dette?  

 

KFU ønsker å utarbeide årshjul for FAU og KFU.  

 

Oversikt/liste over politiske representanter i SU. Sendes 

til FAU-leder. Med telefon og mailadresse til 

representantene. 

 

Beredskapsplan og øvelse angående ved for eks. 

skoleskyting? Hva er rutiner/beredskap i kommunen?  

Informasjon sendes ut til KFU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anette 

 

 

 

Hilde/Niels 



 
 

Er det mulig for en av representantene å bli med på 

Oppvekst- og utdanningsutvalget 15. mars? – Jørgen 

blir med? 

OBS! Neste møte flyttes fra. 8. mars  

til 15. mars – kl. 18.00 – 20.30 

 

 

Referent:   Hilde Weidemann  

Stilling:    enhetsleder Veilednings- og utviklingstjenesten 


