
 

 GRIMSTAD KOMMUNE 
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

 

Saksliste og referat for KFU-møte nr. 9 2019/20 
Møtedato: 6. Mai 2020 Møteleder: Johan Martin Ugland 

Møtetid: Kl. 18.00-20.00 Referent: Beate Nodeland Frøysnes, Frivoll Skole 

Møtested: I Teams  Neste møte: 3.6.2020 

Til stede: Johan Martin Ugland (Holviga b.), Jørgen Ugland (Holviga u.), Barbara Diel Riefenstahl (Jappa), Svein Ivar Trondahl 
(Fevik), Beate Nodeland Frøysnes (Frivoll), ), Atle F. Sandberg (GUS), Christian Bjørke (Fjære b),  
Arne Mowatt Haugland 

Forfall: Magne Aas (Holvika u), Birger Håland (Langemyr sk.), Arve Foss (DRUS), Kim Jonny Wilhelmsen (Hesnes), Beate 
Juliussen (Hesnes montessoriskole), Gro Martinsen (Fjære u.), Gunnar Edvard N. Gundersen (Landvik), Gunn 
Hermansen (Eide), Gunvor S. Almlie (GUS), Anne Kirsten Galteland (Fevik) 
 

Kopi til: Arne Mowatt Haugland 

 

Saksnr. Beskrivelse Referat / vedtak Oppfølgning 

1 Referat forrige 
møtet, innkalling 

Godkjent  

2 Status i 
grimstadskolen  

Skolesjefen oppsummerer: 

 Følger opp enhetene tett, hvordan går det etter åpning av skolene i 

1-4 trinn 

 Venter på beskjed om hvordan oppstart for de resterende elevene 

skal foregå. 

 Oppfordrer FAUene til å holde tett kontakt med rektorer, hvordan 

går det hjemme med dem som fortsatt har hjemmeskole?  

 

 

 Ang kretsgrenser: høringsdokument er sendt ut, SU er bedt om å 

komme med en høringsuttalelse.  

 

Hvordan skal vi organisere foreldrearbeidet i denne saken? Det er 

utfordrende å nå ut til foreldrene.  

 

Mer spesifikt ang. elevene på høstens 8.trinn ved fjære/fevik/GUS 

-hvor er nærskolen? Utgangspunktet er at alle dagens 7. 

klassinger fra Fjære skal få gå på Fevik.  

Det har vært forvirring og usikkerhet blant elever og foresatte ang 

denne saken. 

 

Det er ventet stort engasjement ved endring av kretsgrenser. 

Viktig å ta hensyn til alle de store følelsene. 

Hva med å gi foreldre mulighet for retrett og myke overganger for å 

unngå langvarige og vende strider? 

Vi venter på videre 
beskjed fra 
myndighetene. Det er 
ventet pressekonferanse  
7.5.20 ang åpning videre. 

3 SFO 
 

 Ang. foreldrebetaling for dem som har sagt opp plassen sin. 
Fristen for å avbestille SFO er gått ut, og enkelte foreldre 

ønsker å si opp plassen sin likevel.  

Først har beskjeden vært at man kunne si opp plassen, og 

slippe å betale, så kom det kontrabeskjed – og plassen må 

betales likevel. 

Mange foreldre er opprørte over dette og krever klart svar.  

 

Skolesjefen beklager dette.  

 



  

4 Besøk fra Ole 
Morten Mouritsen, 
Stine Sofies 
Stiftelse 

 

Informerer om Stine Sofies Stiftelses arbeid. 

Hva jobber Stine Sofies Stiftelse med? 

Ulike former for vold (fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep, 

omsorgssvikt/ neglekt, opplevd vold og latent vold -blant annet!) 

Hvem er de som utsetter barn for vold? I 75% av alle tilfellene er det 

foreldre som er voldsutøver.  

 

Omfanget av vold er stort. 

 

Hva gjør barna på sosiale medier? I hvor stor grad bør foreldre følge 

med på hva som skjer på de digitale plattformene? 

 

Hva sier barn? 

Hva sier barna til Stine Sofies Stiftelses foredragsholdere på skoler og i 

barnehager? 

-De forteller om fysisk vold, om emosjonell vold, om foreldre som sloss 

og krangler høylytt og om å bli låst inne på rommet sitt.  

Mouritsen forteller at han på samtlige skolebesøk blir kontaktet av barn 

som kan fortelle om slike opplevelser. 

 

Hva bør foreldre gjøre? 

- Stiftelsen holder mye foredrag for foreldre. 

- Ulike foreldrestiler, ulike barn behøver å møtes ulikt! 

- Hva er alternativet til vold? 

- Svært. Svært få foreldre ønsker å utsette barna sine for vold -men 

noen strever med å holde tilbake impulsene sine og gjør det 

likevel. Oftest angrer de i etterkant. 

Samtaler med barn om vold og overgrep 

-både for å forebygge og for å avdekke. 

-Mange barn tror at det de blir utsatt for hjemme er helt vanlig. Barn 

trenger å opplyses om hva som er lov og hva som ikke er lov å gjør 

med barn 

Det er også lagt i læreplanens generelle del (1-4) at barn skal ha 

kunnskap om disse temaene.  

 

«Det handler om omtanke, ikke om mistanke» 

Alle ansatte som er i kontakt med barn har plikt til å melde i fra om 

bekymring til barnevern/ politi. 

Alle voksne har PLIKT til å avverge dersom man vet om et barn som 

blir utsatt for vold eller overgrep. 

 

 

Hvordan går man frem dersom man som FAU ønsker Stine Sofies 

Stiftelse på besøk på skolen? 

Send en epost! Kontaktinfo finnes på hjemmesiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De skolene som ønsker 
besøk fra Stine Sofies 
Stiftelses 
foredragsholdere, for 
eksempel til 
foreldremøter -oppfordres 
til å ta kontakt.  

5 KUF stormøte 
september 

 Status: 

 

 24.sept 2020 kl 18.00 på Fevik Skole. 

 Kjersti Falck er foredragsholder for kvelden 

 Det blir i tillegg bidragsytere fra kommunen internt. 

Arbeidsgruppen er i 
gang med å planlegge 
møtet 

6 Eventuelt 
 

17.mai 
 

 Den tradisjonelle 17.mai-feiringen er avlyst på samtlige skoler.   



7. Utestående saker 

5.1.Kap 9A trygghet 
og trivsel 
5.2. trafikksikkerhet 
5.3. møterekka 
5.4. status spesped 
 
 
 

5.1.+ 5.2: .AKG Utsatt, men ikke glemt. Dokumentene utarbeides senere 

5.3. Møtekalender: 3. juni er egentlig reservemøte, men ønskes holdt av.  

Rom for 6.5. og 3.6. er holdt av på rådhuset allerede, ellers i Teams. 

 

5.4. spesped. omlegging etter innsparingene er i arbeid. Det er en lang 

prosess. KUF ønsker å  Solfrid Marie Døhlen (kommunalsjef K&O) og 

Astri Glimsdal (leder PPT) til møtet i juni for status, ikke minst etter 

skolestenging. Ellers er det mer hensiktsmessig utsette status & 

evaluering fra KFu sin side til høsten. 

NB møtedato 3. juni 
 
 
 
Leder inviterer SMD og 
AG til 3.6. 
 
 
 
 

8. Videreføre saker til 
neste møte 

 Se ellers utestående saker  

 «Aktuelt» fra FAU-
ene 

Fevik skole: 
Ber om utsettelse av oppstart av elever fra Fjære grunnet plassmangel 
(Koronatiltak) 
 
Fjære: 
Positive tilbakemeldinger til skolen vedr. hjemmeskole. 
Godt engasjement i FAU, har pågåede sak mot kommunen ang ny 
ungdomsskole for dagens 7. trinn.  
 
Holvika: 
Trafikksikkerhetstiltak. 
 
 

 

 Neste møtes 
referent 

Utlyses herved    

 
  


