
Møte i Grimstad KFU 7. februar 2016  

Tidspunkt:  Tirsdag 7/2-2017, kl. 18-20 

Sted:  Rådhuset, Formannskapssalen 

Eksterne inviterte: Niels Songe Møller  

SAKER  

 
1. Utkast til mal for vedtekter for FAUene i Grimstadskolen (45 min) (Kenneth, Kine og John) 

a. Formål:  

i. Gjennomgang av utkast til vedtekter (se vedlegg)  

1. Er innholdet sånn vi ønsker? 

2. Er det noe som mangler? 

3. Er det noe som er overflødig? 

4. Forankring av malen (hos hvem, hvordan osv.) 

b. Forslag til vedtak 

i. Arbeidsgruppen presenterer revidert utkast basert på innspillene i møtet 

ii. Mal for vedtekter vedtas på neste møte 

c. Oppsummering: Vedtektene ble gjennomgått og det kom flere innspill til justeringer. 

Arbeidsgruppen tar med seg innspillene og legger frem revidert forslag til neste møte 

 

2. KFUs informasjonskveld 2017 (Kenneth - 10 min) 

a. Formål 

i. Etablering av arbeidsgruppe som lager utkast til agenda, tar seg av det 

praktiske rundt arrangementet osv.  

b. Forslag til vedtak 

i. Arbeidsgruppen etableres med minst 4 deltakere 

c. Oppsummering: punktet ble utsatt til neste møte 

 

3. Orienteringssaker (Niels - 10 min) 

a. Status for «Virksomme alternativer til tradisjonelle hjemmelekser» (Niels) 

b. Kommunens arbeid med det psykososiale miljøet (Niels) 

c. Oppsummering: Niels redegjorde for de to punktene, og kunne blant annet fortelle 

at UiA ikke hadde mulighet til å sette av ressurser til å delta videre på nåværende 

tidspunkt. De ønsket imidlertid å være med videre men hadde forståelse for at 

kommunen nå kunne ønske å se seg om etter andre samarbeidspartnere.  

 

 

 



 

 

4. Oppfølgning av tidligere vedtak (Kenneth-  15 min) 

a. Formål: Få sakene inn på agendaer for kommende møter og avklare ansvar for 

innkalling av eksterne. Ev. spisse bestillinger.  

i. Psykisk helse hos barn og unge i Grimstadskolen 

1. KFU ønsker å invitere kommunepsykologen for å orientere om status 

for dette og hvordan FAUene kan involvere seg i dette arbeidet 

ii. ITS learning 

1. KFU ønsker å styrke brukerperspektivet sett fra foreldrenes side og 

ønsker å invitere Marit Fagernes og/eller Hildegunn til KFU-møtet i 

mars 

iii. Prosess med påvirkning av skolebudsjettet for 2018 

1. Hvert FAU undersøker hva kuttene i budsjettet for 2017 betyr i 

praksis på den enkelte skole. 

2. Anna lager en sjekkliste som kan brukes i den forbindelse 

iv. Kollektivtilbud 

1. Invitere Anette Meling til å redegjøre for dette 

v. Svømmetilbudet i Grimstadskolen 

1. Hvordan går vi frem her?  

b. Oppsummering: Hver forslagsstiller lager en «bestilling» som Kenneth tar videre med 

rette vedkommende. Bestillingen bør få frem hva vi ønsker å oppnå ved å invitere de 

aktuelle personene.  

5. Ev. (10 min) 

a. Bør KFU arbeide for at det etableres retningslinjer for SU ene i Grimstadskolen, ala 

hva vi nå gjør for FAUene? (Kenneth) 

i. Se vedlegg fra FUG. 

b. Oppsummering: Det var positiv innstilling til å gjøre et slikt arbeid, men det ble lite 

tid til å gå gjennom dette punket. Et slikt arbeid vil være mer effektivt med en bred 

forankring både administrativt og politisk.   

 


