
 

Referat fra årsmøte i Grimstad KFU 18. 
september 2017  

Tidspunkt:  Mandag 18/9-2017, kl. 18-20 

Sted:  Rådhuset, formannskapssalen  

Eksterne inviterte: Niels Songe Møller 

Tilstede: Kenneth Olsen (Landvik), Bjørn Andre Christiansen (Jappa), Elin Wold (Frivoll), Øyvind 
Skarstad (GUS), Tina Fabricius (DRUS), Tone Moi Foss-Johansen (Fjære barneskole), Anne May H. 
Larsson (Hesnes).  
 
Forfall: Kine Rannekleiv (Holvika barneskole), Jørgen Ugland (Holvika ungdomsskole) (Fjære 
ungdomsskole), Ann Kristin Helstrøm (Fevik) André Pedersen (Fevik), Cathrine Widgren (Eide), Anne 
Cecilie Johnsen (Langemyr) 
 
Referat skrevet av: Kenneth Olsen. 
 

Saker 

1. Valg av møteleder og godkjenning av agendaen 

a. Møtet godkjente agendaen og valgte Kenneth Olsen som møteleder 

 

2. Gjennomgang av foreningens vedtekter 

a. Foreningens vedtekter ble gjennomgått og følgende to endringer ble vedtatt 

i. Endre overskrift i § 3 om «Medlemmer og valgbarhet». Ny overskrift er 

«Medlemmer». 

ii. Endre § 3 slik at ordet «foreldre» erstattes med «foresatte» 

 

3. Behandle foreningens regnskap 

a. Foreningen har ikke hatt økonomi i skoleåret 2016/17 og har ingen inngående eller 

utgående balanse. Det er derfor ikke utarbeidet noe regnskap     

 

4. Behandle innkomne forslag 

 

a. Arbeidsplan for KFU for skoleåret 2017/18 
i. Kenneth foreslo at KFU brukte dette møtet som en work-shop for mulige 

områder som KFU skal fokusere sin innsats for i dette skoleåret, og at KFU 
vedtar arbeidsplanen på det kommende møtet. Det ble fremhevet at KFU 
kan ta opp saker som dukker opp i løpet av perioden. Møtet besluttet å følge 
denne fremgangsmåten.  

ii. Områder som ble løftet frem under work-shopen: 
1. Overordnet rolle: 

a. Koblingspunkt mellom FAUene og administrativ og politisk 
skoleledelse i kommunen. 



b. Informasjonspunkt. Relevante rapporter og utvikling 
innenfor skolesektoren. 

c. Kapasitetsbygging for FAUene. 
2. Konkrete punkter 

a. Psykisk helse 
i. Delta i prosjekt i Grimstad kommune om «God helse 

for alle»  
b. Psykososialt skolemiljø 

i. Endringer i opplæringsloven kap 9a 
ii. Oppfølgning av kommunes arbeid med å styrke 

innsatsen på området 
c. Skolepakke 3 

i. Presentasjon av skolepakke 3 fra Bjørn Kristian 
Pedersen 

ii. Bidra inn i høringen som kommer om dette 
d. Økonomi i Grimstadskolen 

i. Fast punkt over flere år. 
e. SU 

i. Hvordan fungerer dette organet i Grimstadskolen 
ii. Hvordan bør dette organet fungere 

f. Årshjul for FAUene 
g. Trafikksikkerhet 
h. Plassering av ulike institusjoner i nærhet av skoler 
  

b. KFU sin temakveld torsdag 28. september 2017 
i. Kenneth orienterte om at en sentral bidragsyter har meldt frafall den 28. 

september og rektorene også var forhindret fra å delta den dagen. Møtet er 
derfor utsatt. Arbeidsgruppen i KFU som står bak arrangementet kommer 
tilbake til KFU og FAU med ny dato så snart som mulig.  

ii. Kenneth ba hvert enkelt FAU sørge for at sine medlemmer for informasjon 
om at møtet er utsatt.  
 

c. Aust-Agder fylkeskommunes pris i 2017 for arbeid mot mobbing 

i. Niels orienterte om at Fylkestinget i Aust-Agder fylkeskommune har vedtatt 

å opprette en pris til en skole som har arbeidet eller arbeider systematisk for 

å redusere mobbing i skolen. Prisen skal deles ut første gang i 2017. 

ii. Prisen består av et innrammet diplom og 50 000 kroner. Prispengene skal 

benyttes til tiltak som fremmer et trygt og godt elevmiljø på vinnerskolen 

iii. Fristen for å nominere kandidater er 1. november 2017 

iv. De som kan nominere er Foresatte, elevråd / elevstyre, ansatte, FAU 

v. Mer om denne prisen fremgår her: www.austagderfk.no/motmobbing 

vi. FAUene oppfordres til å ta dette opp i sine respektive FAU med tanke på ev. 

nominasjon. 

d. Kommunikasjonskanal 

i. Det ble bestemt å bruke SPOND (spond.com) som verktøy for innkalling til 

møter o.l. 

ii. Kenneth inviterer nye KFU-medlemmer til vår gruppe på SPOND. 

 

5. Vedta foreningens budsjett for kommende skoleår 



a. Som det fremgår under punkt 3 ovenfor har foreningen for tiden ikke økonomi. 

Foreningen ser ikke for seg at dette endrer seg i skoleåret 2017/18 og vedtok derfor 

at budsjettet for denne perioden skal være kroner 0,- 

 

6. Vedta møteplan for inneværende skoleår 

a. Det ble vedtatt at KFU skal søke å:  
i. Møtes en gang per måned 

ii. Normal møtedag er tirsdager fra 18-20 
iii. Normalt møtested er rådhuset, formannskapssalen 
iv. Møteplan legges om mulig slik at møtene kommer i tilknytning til møtene i 

Oppvekst- og utdanningsutvalgets fastlagte møter 
b. Kenneth foreslår møteplan basert på kriteriene ovenfor og oversender denne 

sammen med referat fra møtet.  

 

7. Valg 

a. Leder: Kenneth Olsen (Landvik).  

b. Nestleder: Jørgen Ugland (Holviga ungdomsskole).  

c. Styremedlemmer: Deltakerne fra de respektive FAU ble valgt til styremedlemmer. 

d. Kasserer: Tone Moi Foss-Johansen (Fjære barneskole) 

e. Sekretær: Tina Fabricius (DRUS). 


