
 

 GRIMSTAD KOMMUNE 
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

 

Saksliste og referat for KFU-møte nr. 2 2019/20 
Møtedato: 16. oktober 2018 Møteleder: Johan Martin Ugland 

Møtetid: Kl. 18.30-20.30 Referent: Johan Martin Ugland 

Møtested: Rådhuset Neste møte: 6. november 

Til stede: Gunnar Edvard N. Gundersen, Ole Magne Torgrimsen (Landvik), Jørgen Ugland (Holviga u.), Johan Martin Ugland 
(Holviga b.), Barbara Diel (Jappa), Anne Kirsten Galteland (Fevik), Svein Ivar Trondahl (Fevik), Gro Martinsen (Fjære 
u.), Ole Martin Hodnebrog (Frivoll, FAU), Beate Juliussen (Hesnes montessoriskole), Atle F. Sandberg (GUS), Gunn 
Hermansen (Eide) 

Forfall: Beate Frøysnes (Frivoll), Gunvor S. Almlie (GUS), Arne Mowatt Haugland (Oppvekstsjef), Arve Foss (DRUS) 

Kopi til:  

 

Saksnr Beskrivelse Referat / vedtak Oppfølgning 

1 Referat forrige møtet Godkjent  

2 Oppsummering fra Stormøtet 
10.10.2019 og andre saker 

Presentasjonene fra møtet er sendt rundt 
til KFU representantene. 
 
 
 
Skjema for oppsummering av stormøte 
må sendes rundt til FAU. Skjemaene skal 
evalueres i neste FAU møte. Et 
svarskjema skal leveres per skole. 
 
Skjemaet gir mulighet for evaluering av 
årets møte og innspill til saker som bør 
være med til neste år. 
 
Det ønskes mer informasjon om de 
forskjellige rollene i KFU/FAU/SU/FUG 
etc. 
 
 
 
Det skal lages en presentasjon av hva 
rollene til FAU og KFU er. 
Presentasjonen kan brukes til 
presentasjon av FAU/KFU på hvert trinn.  
 
Neste års møtetidspunkt bør fastsettes 
tidligere. Målet for møtet må være 
tydeligere. Det må også være mer fokus 
på opplæring. 
 
Velg av plattform - 
Teams/Itslearning/eller lignende for 
informasjons flyt mellom 
FAU/KFU/foreldrene. 
 
Det ble videre diskutert saker som kan 
være bra å ta opp i de kommende 
møtene, blant annet spesialundervisning. 
 
Ønskes at det inviteres flere av 
foredragsholderne fra stormøtet til å delta 
i KFU møtene. 

KFU representantene sender 
videre til FAU 
 
 
 
FAU lederne har ansvar for å 
dele ut skjemaene. Husk 
svarfrist i god tid før KFU 
møte den 4. desember. 
 
 
 
 
 
Det oppfordres til å lese på 
fug.no 
Hvem er FUG og hvem er 
FUG til for. 
 
 
Anne Kirsten sender rundt en 
mal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lage egen sak om dette til 
neste møte. 
 
 
 
Kan utfordre Astrid Glimsdal 
ang spesialundervisning i 
neste møte.  
 
 
 
 



 
 
Må gjøre det klart at FAU/KFU er åpent.  

 
Be kommunen lage egen 
mappe hvor oppdatert 
informasjon kan lagres og 
være tilgjengelig for alle. 

  Forslaget til kommunens budsjett er 
klart den 29. oktober. Presentasjonen 
av budsjettet er foreløpig satt til kl. 13-
15. Det anbefales at KFU medlemmer 
som har mulighet deltar på 
presentasjonen. Budsjettet skal 
vedtas den 17. 

Må be oppvekstsjef gi en 
orientering i møtet 6 
november. 
 
Mulighet til å stille 
spørsmål og lage felles 
høringsuttalelse som KFU. 
 
Forutsatt OU er på plass, 
ønskes et møte mellom 
datoene 6.11 og 4.12 
 
 

  Trafikksikkerhet – her er det mange 
utfordringer. Hjertesone rapporten har 
mange gode løsninger, men få tiltak 
iverksettes. 

Må ha høy prioritet. 
 
FAUene kan bidra sterkt. 
KFU stiller spørsmål til 
oppvekst og utdannings 
utvalget (OU) hvordan er 
status for gjennomføring av 
hjertesone rapporten. 

   Årshjul for KFU Passe på at sakene er tatt 
opp. 

3. Møteplan Onsdag 16.10.2019 kl. 18:30-20:30  
Onsdag 06.11.2019 kl. 18:00-20:00  
Onsdag 04.12.2019 kl. 18:00-20:00  
Onsdag 05.02.2020 kl. 18:00-20:00  
Onsdag 04.03.2020 kl. 18:00-20:00  
Onsdag 01.04.2020 kl. 18:00-20:00  
Onsdag 06.05.2020 kl. 18:00-20:00 
 
 

Godtatt. 

4. Eventuelt Temamøtet for skole KFU burde være delaktig her. 

  Lærertetthet undersøkelse er 
gjennomført. 

Informasjon gis videre til 
FAU. 

  Nye faste saker til hvert KFU møte: 
 

 Utestående saker. 
 

 Videreføre saker til neste møte. 
 

 «Aktuelt» fra de forskjellige 
FAUene 

 

  Natteravnene Det oppfordres til å bli bedre 
kjent med Natteravnene. 
Spesielt ungdomsskolene 
Kan melde seg inn på Spond. 
Er det mulig å organisere fra 
skolenivå? Det ønskers at 
foreldrekontakter i hvert 
klassetrinn engasjerer 
foreldre til å gå natteravn.  
Oppfordre til å gå natteravn 
en gang i året.  
 

  Neste møtes referent Jappa 

    

  


