GRIMSTAD KOMMUNE
Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

Saksliste og referat for KFU-møte nr. 3 2018/19
Møtedato:

16. januar 2019

Møteleder:

Kenneth Olsen

Møtetid:

Kl. 18-20

Referent:

Kenneth Olsen

Møtested:

Rådhuset, kommunestyresalen

Neste møte:

13. februar kl. 18-20

Til stede:

Kenneth Olsen (Landvik), Jørgen Ugland (Holvika U.skole),
Kim Solberg (Fevik skole), Espen Kobro (DRUS), Gro Marthinsen (Fjære U.) Anne Cecilie Johnsen
(Langemyr), Tone Moi Foss-Johnsen (Fjære b.skole), Gunn Hermansen (Eide), Arne Mowatt Haugland (Oppvekstsjef)

Forfall:

Christine Gabrielsen (GUS), Andre Pedersen (Fevik skole), Ronja Benestad
Lindvåg (Jappa), Erling Frydenlund (Frivoll), Anette Thonhaugen (Holvika b.skole)

Kopi til:

Arne Mowatt Haugland (Oppvekstsjef)

Sak

Beskrivelse

Referat / vedtak

14/18-19

Helsefremmende barnehager og
skoler. (Arne)
Status for arbeidet og
presentasjon av
høringsdokument
Kort om oppdatering om
status og videre arbeid

Arne minnet om hva
Helsefremmende barnehager- og
skoler prosjektet (HBS) er og at
Lillesand kommune har rollen som
prosjektleder. HBS ønsker at
arbeidet i de involverte kommunene
bygger på et fellesverdisett, og har
laget et forslag til slike verdier.
Verdiene kan sees som en felles
grunnmur for arbeidet. Arne gikk
gjennom de ulike verdiene, se
vedlegg til referatet.
Det er ikke avklart hvem som vil
være høringsmottaker for forslaget
til verdier, men i utgangspunktet
kan alle interesserte svare.
Potensielle høringsinstanser er
blant annet KFU, enhetsledere ved
skolene og barnehagene og
Utdanningsforbundet.
Innspill som ble diskutert i møtet
gikk på strukturen i dokumentet,
hva er formålet med dokumentet,
hvilken rolle skal det spille i det
videre arbeidet og hva mer konkret
skal det brukes til? Det kan være
grunn til å spisse dokumentene slik
at disse forholdene kommer
tydeligere frem.
Det ble også nevnt at det er
nødvendig å se hele løpet i
sammenheng og at det kan tilsi å
ikke skille mellom barnehage og
skole.
KFU oppfattet også at det er behov
for å si noe mer konkret om
implementering. I tillegg vil det være
nyttig å sette inn egne mål for
for underprosjektene.
Det er dessuten et poeng å sørge
for at dokumentet er i samsvar med
andre relevante dokumenter som

Oppfølgning

kommunedelplanen for
skolesektoren.
Det ble også reist spørsmål ved om
Grimstad kommune kan ha egne
mål under de tre hovedpunktene.
Innspill fra KFU sendes til Arne som
videresender.
Eva Carmen Jensen er tilsatt som
prosjektleder for HBS. Hun vil ha en
50 % stilling frem til 12 februar 100
% deretter. Opprinnelige så man for
seg at prosjektlederrollen skulle
fylles med 3 stillinger av 33 %, men
man kom til at én 100 % stilling var
en bedre løsning.
Framover vil det bli arbeidet frem
konkrete tiltak under de tre
hovedpunktene i HBS, «Timen,
livet», «Overganger» og «Hjemskole samarbeid. Dette vil bli gjort i
samarbeid mellom blant annet
Christine Mikkelsen og Arne.
«Timen, livet» vil være sist i rekken
av de tre hovedpunktene. Det har
sammenheng med at det vil være
nye fagplaner fra 2020 hvor timen
livet muligens vil inngå som en del
av andre fag.

15/18-19

Oppstartsmøtet for FAUene.
Tilbakemelding fra FAUene.

På spørsmål om Arne Holte kan
besøke Grimstad kommune til
høsten 2019, kom det frem at dette
i så fall må dekkes innenfor
prosjektmidlene.

Arne:
undersøke økonomiske handlerom med
tanke på å benytte Arne Holte i HBSsammenheng, ev. på annen måte.

Ønskelig å ha møtet tidligere på
året.

Kenneth:
sende evalueringsskjema.

Viktig å komme tidlig i gang for å
kunne holde arrangementet tidlig i
høstsemesteret. Det er særlig viktig
for å kunne finne en dato som også
passer for eksterne involverte.

KFU:
fylle ut evalueringsskjemaet

Viktig å få med alle, inkludert
rektorer. Forventning om at disse
også deltar. Dette vil komme klart
fram ved senere arrangement.
Unngå at KFU har fokus på
konkrete politikere.
Hvert KFU gir mer konkrete
tilbakemeldinger på opplegget til
neste møte, og basert på skjemaet
for tilbakemeldinger.
16/18-19

KFUs deltakelse i fylkesmannens
sluttmøte etter tilsyn ved Fevik og
Landvik (se vedlegg)

Tilsynet gjelder
KFU vil bli involvert i det videre arbeidet.
spesialundervisning. Alle kommuner
i Norge er del i tilsynet, og
Anne Kirsten og Jørgen;
fylkesmannen avgjør hvilke skoler
deltar i møtet 14. februar.
tilsynet gjennomføres på. I
Grimstad er tilsynet gjennomført på
hos Landvik skole, Fevik skole, PPT
og med skoleeier.
Tilbakemeldingene etter de fire
tilsynene er ganske forskjellige.
Målet for tilsynet er å avdekke ev.
brudd slik at de kan rettes opp i.
Grimstad kommune har en del
forhold å rette opp. Dette er forhold
som lar seg rette, men det vil tid og

ressurser. Avvikene handler mest
om systemforhold, så som
mangelfulle rutinger og ikke fag,
som kunne vært at man benytter
ressurser som ikke har den rette
formelle kompetansen. Det er
enkelte feil i rapporten som vil bli
påpekt. Feilene er ikke av en slik art
at det likevel ikke foreligger avvik.
17/18-19

Kommunevalget 2019. KFUs rolle og KFU diskuterte om og i så fall
arbeid.
hvilken rolle vi bør spille ved det
kommende kommunevalget. Noen
momenter som kom fram var at det
er viktig at foreldre engasjerer seg.
Det er nødvendig å skille mellom at
KFU ikke er et politisk organ og at
skolesaker er politikk.
Det er videre ønskelig at noen fra
KFU deltar i en arbeidsgruppe som
kan jobbe i forkant med å fastlegge
en strategi. Det vil være et formål å
få politikerne på banen på
skoleområdet og få klarlagt hva de
mener og ønsker å oppnå på
området. Et mulig tiltak er å bidra til
å arrangere en paneldebatt.
Ta utgangspunkt i noe som er
vedtatt. Ved neste runde bør
prosessen ideelt starte enda
tidligere slik at man kan påvirke
innholdet i partiprogrammene.
Gruppen bør også gi innspill til
eventuell mediestrategi. Legge opp
til å engasjere folk i skolepolitikk.
Viktig at KFU fremstår med en
homogen stemme. Det er derfor
viktig å finne saker som KFU er
eller kan enes om, så som
rammebetingelser for skolene.
Viktig å starte tidlig og fordele
oppgaver oss imellom.

Anne Kirsten:
KFU inviteres til å delta i arbeidsgruppen
sammen med Utdanningsforbundet
Kenneth;
Fast punkt på KFU-møter frem mot valget.

KFU er positiv til å delta i en
arbeidsgruppe sammen med
Utdanningsforbundet. Gunn, Kim og
Kenneth stiller for KFU. Andre kan
også være med.
Viktig å følge opp etter valget.
Fast punkt på KFU-møter frem mot
valget.
18/18-19

Budsjett for skolesektoren for 2020.
Hvordan ønsker KFU å
jobbe med det?

Ønske om å invitere Oppvekst- og
KFU;
utdanningsutvalget (OU) som helhet Invitere OU til KFU-møte/KFU til OU-møte.
og ikke bare leder og nestleder. Bør Definere temaer å ta opp.
skje før sommeren. Fokus på
konkrete områder innenfor
skolesektoren. På spørsmål om vi
bør invitere alle politikerne eller
utvalget ble det konkludert med å
forholde seg til utvalget. Et
alternativ kan være å invitere oss
inn i møte hos OU. Trenger ikke å
ha alt spikret og klart for å ta slikt
initiativ. En mulig problemstilling
kan være «Hva mener dere med
tidlig innsats?». Møtet i OU 19.
mars er et mulig å møte i delta i.

Viktig å være synlige over tid. Velge
seg ut noen saker som vi holder
fast ved.
Viktig å ansvarliggjøre for
gjennomføring av vedtak. (IKT-plan,
hjertesoner, tidlig innsats mv.)
En konkret utfordring knyttet til IKT
er at elever fra skoler som har ulike
forutsetninger for å bruke IKT i
undervisningen skal til samme
ungdomsskole.
Vi bør vurdere om dette kan kobles
til kobles til foreldrekonferansen.;
hvordan oppnå samarbeid mellom
interessenter som politikere,
foreldre, administrasjon osv. til å
oppnå at Grimstadskolen kan bli
ledende på godt skole-hjemsamarbeid?
19/18-19

Ev. innspil fra FAUene

Sommer SFO. Arne fortalte at det
Arne:
er satt ned en arbeidsgruppe på
gir en oppdatering på status på arbeidet med
dette. Ønsker å oppnå en lik måte å ny SFO-løsning i neste møte.
tenke SFO på i kommunen, hva
skal kjennetegne Grimstadskolen
på dette området. Gruppen er bedt
om å utrede et felles sted for ferie
SFO. Gruppen kom ikke frem til noe
egnet sted, og man vurderer nå
muligheten for at SFO kan ha to
større lokasjoner for høstferie 2019.
Til vinterferien i år blir det samme
løsning som for høstferien skoleåret
18/19. Det arbeides med å lage et
utkast som kan legges frem for OU,
inkludert eventuell 11-måneders
modell. Utkastet blir trolig ikke
ferdig før påske.

19/18-19

Neste møte.

KFU konkluderte med at forslagene
var interessante, men ønsket å ikke
ha for mange temaer til neste møte.

Saker til agendaen for neste møte.

Mulige saker:
Temaer til neste møte
Tilsynet på Landvik og
Agenda Kaupang sitt
Fevik
arbeid for skolesektoren
Foreldrekonferansen 2019
Status arbeid med
Kommunedelplanen.
sommer-SFO
Invitere leder for OU?
HBS/Foreldrekonferanse,
Plan for implementering av
invitere Eva Carmen
endringene i
Jensen
opplæringsloven kap. 9a
Oppdatering etter tilsynet
Sommer SFO. Status for
med spesialundervisning
arbeid med ny ordning
Invitere natteravnene
Annet?
Agenda Kaupang sitt arbeid
på skolesektoren i Grimstad

Hver KFU-representant;
undersøker med sitt FAU om de kan tenke
seg å ta ansvar for en helg/kveld per måned
som natteravn. Gjøres før møtet 19. mars.
Lenke til natteravnene:
https://www.natteravn.no/om-natteravn/
Lenke til natteravnene i Grimstad:
https://www.facebook.com/natteravngrimstad/
Kenneth: Invitere Eva Carmen Jensen
Arne:
-

Agenda Kaupangs arbeid
Sommer-SFO
Oppdatering spesialundervisning

