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20/18-19

Helsefremmende barnehager og skoler. (Eva,
Arne)
Presentasjon av prosjektet, rollen som
prosjektleder, status, videre arbeid og
involvering av KFU.

30 min
Del av 10 årig satsing. Målet er å
redusere antall unge uføre.
Grimstad kommune har valgt flere
områder å satse på. Blant annet hjemskolesamarbeid og overganger mellom
barnehage og skole, 4. – 5. trinn,
barneskole til ungdomsskole,
ungdomsskole til videregående skole. I
dette skal også komme inn overganger
fra andre skoler både i og utenfor
kommunen, på alle trinn.
Det startes med arbeidet rundt
overganger og arbeidet er allerede i
gang. I første omgang handler det om
karlegging, finne ut hvordan det gjøres
pr. i dag og bygge videre på det som
fungerer. Enkelte skoler har etablerte
nettverk som omfatter overganger fra
barneskole til ungdomsskole. Har
begynt arbeidet i barnehagene, hatt
møter med styrerne og fått dem på
banen. Hensikten med kartleggingen
er å få innspill fra både barnehagene
og skolene som utgangspunkt for
videre arbeid med gode overgangene.
Det er ønskelig å lage et årshjul for alle
aktiviteter, inkludert
overgangssamtaler. Tanken er at det
skal være så likt som mulig mellom alle
barnehagene og skolene i Grimstad.
Det er etablert månedlige hvor de
involverte sektorene i kommunen
møtes.
En ser for seg at arbeidet med hjemskolesamarbeidet kan komme i gang i
løpet av sommeren. Det er ikke et

Oppfølgning

poeng at man skal ha jobbet ferdig
med overganger før man går videre og
jobber med hjem-skole-samarbeid. Det
er viktig å få litt momentum i
prosessene og kunne se håndfaste
resultater.
Før møte sendte Eva ut et
SOLSKJEMA. Det er ønskelig å få det
inn igjen, ferdig utfylt.
KFUrepresentantene ønsker å ta dette
tilbake til egne FAUer før det leveres
inn. Kan skrives for hånd, scannes og
sendes til Eva på mail.
Prosjektet ønsker å inviterer til
stormøte i mai (7 eller 9 mai).
Barnehagestyrere, rektorer, OU, KFU,
PPT er blant de som skal inviteres.
Møtet kommer til å bli på dagtid,
muligens i Catalina med ytre rammer
fra kl. 12-15. Det er også ønskelig å
inkludere ulike foredragsholdere i
møtet. Datoen er ikke helt fastlagt, det
er viktig å få kartlagt en del før dette så
man har konkrete ting å presentere.
Er opptatt av at foreldre og FAUene
opplever eierskap til prosjektet.
Vil få HBS inn på et kommunes
innbyggerportal.
Eva er veldig mottakelig for innspill fra
oss, og tar gjerne imot spørsmål.
21/18-19

Tilsynet med spesialundervisningen. Status og
videre arbeid. (Arne)

15 min
De fleste kommunene har dette
tilsynet, henger sammen med Nordal
utvalget som skal levere sin innstilling i
mars. Viktig å få oversikt over praksis.
Fire instanser i kommunen er under
tilsyn, skoleeier, ppt, Landvik skole og
Fevik skole.
Metode; intervjuer, rektorer, elever,
foreldre, stab ved rådhuset mv. med
ønske om å avdekke eventuelle
lovbrudd som kan knyttes til
spesialundervisningen. Grimstad
kommune har kommet godt ut av det
sammenlignet med mange andre
kommuner. Tilbakemeldingene etter
tilsynene på lovbrudd er for Grimstad
kommune er «overkommelige å rette
opp». Noen går på å lage rutiner og
implementere dem, dette arbeidet er
allerede godt i gang. Dette er pålegg
som er relativt enkle for kommunen å
rette opp i. Det er litt mer utfordrende
når ulike instanser venter på
tilbakemelding fra andre instanser før
påleggene kan rettes, men det jobbes
godt med det også. Fristen for å rette
opp påleggene fra tilsynsrapporten er
11.06.19. Det vil ikke være noe
problem, det jobbes godt med dette og
man ligger godt an.
Eksmepler på lovbrudd i denne
sammenhengen kan være rutiner for

hvordan man sikrer at den enkelte
skole får tilstrekkelig veiledning fra
PPT om hvordan spesialundervisning
bør gjennomføres, og ikke bare at det
er behov for spesialundervisning.
Handler i stor grad om å gjøre skolens
verktøykasse for å gjennomføre
spesialundervisning større og bedre.
Det er et ønske at håndtering av
spesialundervisningen skal være lik i
hele kommunen.
22/18-19

Agenda Kaupangs arbeid for Grimstad kommune
innenfor skolesektoren

25 min
Agenda Kaupang har laget en rapport
som sendes oss.
Kommunens bestilling til Agenda
Kaupang var å se på disse fire
områdene:
Spesialundervisning
Langemyr
Skolestruktur
Ressursfordelingsmodell
For så å komme med innspill og
forslag for å drive mer effektivt og
redusere driftskostnadene. Dette er
basert på et overforbruk i sektoren for
2018.
Etter rapporten kom ble det besluttet at
det første man skulle ta tak i er
ressursfordelingsmodellen. Allerede
inneværende uke startes arbeidet med
dette i en arbeidsgruppe. Det har vært
et poeng at arbeidsgruppen skal bestå
av forskjellige folk med bred
kompetanse. Rektorer og fagledere i
kommunene er blant ressursene som
skal jobbe med dette fremover. Målet
er å være ferdig i slutten av april.
Håpet er at det skal føre til forslag til
innsparingstiltak som ikke går på
bekostning av kvaliteten i skolene og
en ressursfordelingsmodell som gjør
fordelingen noe mer rettferdig. Dersom
arbeidet blir ferdig i tide og forslagene
er gode kan det føre til endringer i
revidert budsjett som legges frem i
juni.
Helsesektoren gjorde tilsvarende for et
års tid siden og har god erfaring med
Agenda Kaupang.
Resultatet av arbeidet skal legges fram
for oppvekst og utdanningsutvalget
først, og deretter for kommunestyret.
Grunner til overforbruket som har vært
er blant annet faktor for tildeling av
ressurser, hovedfaktor er antall elver,
men også ting som antall
minoritetsspråklige elever og antall
seniorer blant lærerne teller med.
Elevtelling gjøres per 1. oktober hvert
år. Kan få store konsekvenser dersom
man får mange elever etter det
tidspunktet. Skolen må ta med seg et
ev, underskudd til neste skoleår.

Utfordringen med mange tellinger per
år, er at for de små skolene vil
endringene kunne bli store innenfor
samme budsjettår.
Er opptatt av å få en mer rettferdig
fordeling mellom skolene og at skolene
skal drives på en forsvarlig måte. Sånn
som det ser ut pr. i dag så kan det gå
mot en ganske lik «stykkpris» per elev.
Utvalget består av rektorer og
fagledere og pedagoger, tillitsvalgte,
blant annet.
Agenda Kaupang; tallknekkere, er
fornøyd med deres innsats, kan bistå i
implementeringsfasen.
23/18-19

Kommunevalget 2019. KFUs rolle og arbeid. Kort 5 min
oppdatering (Kenneth)
Viktig å poengtere at vi ikke
nødvendigvis er enige med alt
Utdanningsforbundet står for og at vi er
politiskuavhengige.
Vårt hovedfokus er at skolepolitikken
skal være til beste for alle barn i
Grimstad kommune. Og det gjør det
viktig for oss at en aktiv skolepolitikk er
en viktig del av valgkampen.
Viktig å ha med seg at vi må ha riktig
hatt på oss i dette arbeidet.

24/18-19

Ferie-SFO: kort oppdatering om status (Arne)

10 min
Det er store forskjeller på SFOene i
kommunen. Hogne Rønningen jobber
med vedtekter og rammeplan for SFO i
kommunen.
Det vurderes stor felles ferie SFO i
kommunen og det har vært sett på
ulike lokasjoner. Det sees også på
hvordan man kan løse ferieSFO
situasjonen på lokal SFO.
Grimstad kommune er blant de få
kommunene som praktiserer 10 mnd.
betaling for SFO og her er ferieSFO et
viktig element. Foreldre betaler tillegg
for SFO i feriene. Det er en utfordring
for både SFOene og foreldrene å ikke
ha en tydeligere føring på ferieSFO og
flere foreldre har kommet med innspill
på at det er ønskelig med lokal ferie
SFO og 11 mnd, betaling. Flere har
sagt at det da vil være aktuelt å bruke
SFO tilbudet i kommunen i ferier.
Usikkerheten rundt hvor det blir om om
det blir har ført til at mange må legge
andre planer for barna sine da de selv
må planlegge ferien sin allerede i
mars/april.
11måneders betaling er et viktig
moment i vurderingen av hvordan
ferieSFO skal avvikles
Innspill i møtet; Innholdet i tilbudet på
ferieSFO må være godt for å legge til
rette for høy deltakelse. FereieSFO
bør være noe å glede seg til og et sted

hvor barna kan få med seg gode
opplevelser og ferieminner. For barn i
lavinntektsfarmiler vil ferieSFO være
hovedaktiviteten i feriene, for dem er
det ekstra viktig at tilbudet har et godt
innhold.
KFU er enig i at 11 måneders betaling
er ønskelig og ber Arne formidle det til
rette person.
Dersom det er ønskelig at KFU gir en
tilbakemelding på organiseringen av
ferieSFO gjør vi gjerne det.
25/18-19

Møte med OU (avklare tema, deltakelse og tid)

15 min
Det må avklares hvor mye tid vi får til
rådighet i møte. Det er et poeng at vi
fokuserer på punkter/saker som ikke
allerede står på agendaen til oppvekstog utdanningsutvalget.
Tema som ønskes tatt opp i møte med
OU:
Revidert budsjett; virkninger av dagens
budsjett og dagens
ressursfordelingsmodell, med
eksempler fra noen skoler.
Kommunedelplanen;
Mange av planene for skolesektoren er
modne for revidering. Usikkert når
dette arbeidet kommer i gang.
Revideringene vil gå innom KFU som
høringsorgan.
IKT-løftet; og 1 til 1 dekning av
pc/nettbrett i skolene; Kostnadsramme
som ligger utenfor dagens økonomiske
ramme.Hva er strategien som skal føre
frem til å nå dette målet?
Hjertesoner, og gjennomføring av dette
på skolene. Arbeid med trafikksikker
skolevei o.s.v.
Oppmeldingsfrist på fredag, Skrivefrist
er torsdag kl. 23.59.

25/18-19

Ev. innspil fra FAUene

10 min

26/18-19

Neste møte.

10 min

Saker til agendaen for neste møte.
-

Oppstartsmøtet for FAUene 2018.
(Tilbakemelding fra FAUene)
Oppstart for «Oppstartsmøte for FAUene
2019)
Natteravn. Tilbakemelding fra FAUene
Valget 2019
Foreldrekonferansen 2019

Mulige saker
-

Gratisprinsippet
Plan for implementering av endringene i
opplæringsloven kap. 9a
Annet?

Stor sak på Fevik,
Holvika har jobbet masse med dette,
har fått tilbakemelding på at de er
innenfor lovens ramme.
Så stort tema at det krever minst et
fullt møte.

