
 

GRIMSTAD KOMMUNE 
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

 

Saksliste og referat for KFU-møte nr. 1 2019/20 
Møtedato: 23. september 2018 Møteleder: Kenneth Olsen 

Møtetid: Kl. 18-20 Referent: Anne-Kirsten Galteland 

Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Neste møte: 6. november 

Til stede: Kenneth Olsen, Gunnar Edvard N. Gundersen (Landvik), Johan Martin Ugland (Holvika b.) Jørgen Ugland (Holvika u.) 
Ronja Benestad, Lindvåg (Jappa), Magne Aas (Holvika u.), Anne-Kirsten Galteland (Fevik skole), Svein Ivar Trondal 
(Fevik skole), Gro Marthinsen (Fjære U.) Christian Bjørke (Fjære b.) X (Frivoll), Ronja Benestad (Jappa) Beate 
Juliussen, (Hesnes montessoriskole), Gunvor S. Almlie (GUS), Atle F. Sandberg (GUS), Gunn Hermansen (Eide), Arve 
Foss (DRUS), Birger Haaland (Langemyr), Arne Mowatt Haugland (Oppvekstsjef) 

Forfall:  

Kopi til:  

 

Sak Beskrivelse Referat / vedtak Oppfølgning 

    

    

    

    

     

    

  

SAKER  
1. Gjennomgå foreningens vedtekter 

Ønsker vi å gjøre endringer 

Bli bedre kjent med KFU – gjennom noen punkter i vedtektene 

Fokuserer på noen av vedtektene 

 

Kjøreregler for KFU sitt arbeid 

Bidra til kontinuitet 

«Kun påtatt oss moralske forpliktelser», sitat KO 

Har ikke økonomi per dags dato 

Se på hvordan vi kan føre referat – rotasjonsordning – hvert FAU 

 

Hva har KFU arbeidet med i perioden: 

Høringsinnspill 

Kommunevalg – samarbeid med UDF 

Utfordret politikerne  

Valgdebatt og stand 

Fint å samarbeide med andre – felles interesse å løfte opp skolepolitikk 

Oppstartsmøte FAU 



 

Det kom ingen forslag til endring av vedtektene 

2. Behandle foreningens regnskap 

Ingen økonomi 

 

3. Behandle innkomne forslag 

Dette har det sittende styret spilt inn 

Oppvekstsjef Arne M Haugland informerte. 

 

4. Vedta foreningens budsjett for kommende skoleår 

Ingen økonomi 

 

5. Vedta møteplan for inneværende skoleår 

Prinsipper for møtene: 

Møte en gang i måneden – ca. 9 møter i perioden 

Kl. 18-20 

Første onsdag hver måned 

Oktober? Leder og nestleder kommer med forslag 

Første onsdagen i november, 6. november? 

Møtene holdes hovedsakelig på Rådhuset 

Vi vil forsøke å se møtene i sammenheng med oppvekst- og utdanningsutvalgsmøtene, OU 

KFU kan delta i OU møtene, men ikke alltid så enkelt siden møtene er på dagtid 

KFU kan ha jevnlige møter med leder og nestleder for OU 

KFU styret - viktig at vara stiller om man ikke kan møte 

Spond – bruke dette som en oversiktssystem – legge inn varaene også 

 

6. Velge: 

a. Leder og nestleder 

Kenneth stiller seg til disposisjon for å kontaktes i det videre arbeidet 

Johan Martin Ugland, leder 

Jørgen Ugland, nestleder 

 

b. Styremedlemmer 

Alle 

 

c. Kasserer 

Ingen økonomi 

 

d. Sekretær 

Vi lager en rotasjonsordning på dette, og kan man ikke den datoen man har fått tildelt så må man 

sørge for at andre overtar 

Hvem som skal føre referat skal stå i møteplanen 

Om noen har en utfordring med å skrive referat så kan man selvsagt fritas 

 

  

Saker som er spilt under sakslistens punkt 3:  
- Oppvekstsjef Arne Mowatt Haugland presenterer seg og hovedlinjer i sentrale saker innenfor skolesektoren 

 

Oppvekstsjefen presenterte seg 

Overordnet ansvar – skole og barnehage 



Kommunikasjon med enhetslederne i kommunen 

Besøker arbeidsplassene 

Blir ofte kontaktet av foresatte til barn – forsøker å veilede 

Alt av planer ligger på kommunens hjemmeside: https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/felles-

rutiner-planer-og-satsingsomrader-for-skolene/ 

Vi er avhengige av at FAU er engasjerte og på 

2900 elever i Grimstad, kommunale og friskoler 

Målet er å gjøre skolene så gode som mulig 

Det er viktig at vi har et godt samarbeid 

Jo mer engasjert FAU ene er jo bedre blir skolene 

 

Mål for Grimstadskolen: 

1. Elevene i Grimstad oppnår ut fra sine forutsetninger høy kompetanse i grunnleggende ferdigheter og 

fag, slik at de er godt forberedt til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. 

 På nasjonale prøver 9. trinn skal det være maksimum 5% av elevene på laveste nivå på hver av skolene i 

Grimstad. 

 Elevene som går ut av den ordinære grunnskolen i Grimstad skal ha høy faglig kompetanse etter endt 10. 

trinn, og i gjennomsnitt oppnå høyere skår i norsk, engelsk og matematikk enn gjennomsnittet for landet. 

 

Vi er ute etter de gode historiene for alle skolene – gode forutsetninger for alle elevene 

 

2. Elevene i Grimstad opplever å bli verdsatt, ivaretatt og inkludert.  

 Elevene i Grimstad opplever å bli inkludert i et trygt skole- og klassefelleskap der det er høy kvalitet på sosial 

omgang mellom de voksne, mellom de voksne og elever, og mellom hver enkelt elev og hans/hennes 

medelever. 

 Elevene i den ordinære grunnskolen i Grimstad mottar høy kvalitet på den ordinære opplæringen, slik at 

antall elever med vedtak om spesialundervisning ikke overstiger 5% av det samlede elevtallet i kommunen. 

 Barn, unge og deres foreldre opplever at de voksne i skolene griper tidlig inn ved mistanke om, eller 

avdekking av vanskeligheter og mistrivsel hos elevene. 

 Elevene i Grimstad opplever et skolemiljø fritt for mobbing og fritt for diskriminering og krenkende ord og 

handlinger. 

 Elevene i Grimstad opplever aldri mobbing, diskriminering eller krenkende ord og handlinger fra de ansatte i 

skolen 

 
Intensiv plan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø 
På annethvert møte med lederne er dette et tema 
Skolen skal være et trygt og godt sted å være 
FAU kan hjelpe skolene med dette 
Skolene ønsker å bli gode på dette 
Har hatt intern revisjon på dette – saken ble lagt frem i kontrollutvalget i sist uke 
I år jobber vi med ny overordnet del – hvordan skal man lære på skolen 
Vi forbereder oss på at dette kommer nasjonalt hold fra 1.8.2020 
Nå heves blikket litt bort fra detaljene – færre kompetansemål – se mer på hvordan ting henger sammen 
Digitalt løft – plan for 1-1 på i Pad, Landvik pilot  
Jappa og Frivoll – de ansatte har fått utstyret – og skal bli 1-1 skoler på dette etter hvert 
Dette er kostbart, og vi kjemper for at dette kan opprettholdes 
Alternativ opplæringsarena, Hommedal skolegård – 2020 
Mer informasjon om dette vil komme på et senere møte 
Pedagognormen – kvalitetsoppfølging 
Handler om at stab-støtte kommer ut på den enkelte skole 
Snakke med flere parter på skolene 
Se på hvordan dette fungerer i praksis 

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/felles-rutiner-planer-og-satsingsomrader-for-skolene/
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/felles-rutiner-planer-og-satsingsomrader-for-skolene/


Tilbakemeldingene fra skolene har vært positive 
Kommer også i barnehagene etter hvert 
Viktig at FAU stiller på dette 
 
Vi kommer til å invitere administrasjonen inn i KFU møtene for å gi informasjon 
Også viktig å gi innspill tilbake til FAU ene 
 

- Informasjonspunkter 

o Oppstartsmøte for FAUere 

10. oktober, kl. 17.30, Fevik skole - auditoriet 

Utgangspunktet var å øke kompetansen til FAU ene 

Bidra til at vervet kan bli mer interessant 

Dette blir det fjerde møtet KFU arrangerer 

I år kaller vi det for stormøte 

Innholdet er det samme 

Hva er FAU arbeid 

Skole- hjem samarbeid 

Få et kontaktnett på tvers av FAUene 

Bidra til motivasjon 

Har hatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet et opplegg 

Aktørbildet – hvem er FAU, SU, SMU osv- innblikk i dette 

Sentrale området for Grimstadskole 

Mobbeombudet holder innlegg 

Tid til mingling, noe å bite i 

Utfordre FAU ene med en oppgave 

HBS prosjekt – løfter dette opp som eget punkt, Eva Carmen Jenssen – skole-hjem samarbeid 

Det er for alle i FAU, også varaer 

En del av lederne kommer til å være der 

Denne informasjonen må vi bringe tilbake til FAU ene på skolene – det er viktig med oppmøte 

Legg det på Facebooksidene – formidle det på best mulig måte 

Vi må få en oversikt over hvor mange som kommer – send informasjon om hvor mange som kommer 

innen 7. oktober– sendes til Gunn 

Invitasjonen sendes ut innen lunsj i morgen 

Kenneth ønsker velkommen på stormøtet 

 

o Arbeidet i Grimstad kommune med alternativ læringsarena. Forslag om å invitere Astrid Glimsdal til 

neste møte for å informere om dette arbeidet.  

Dette settes opp som et eget punkt på neste møte 

Vedtatt med tommel opp! 

 

 

 
 

 
Med vennlig hilsen 
Kenneth Olsen (leder for KFU i Grimstad) 
 


