Referat fra møte i Grimstad KFU 18. april
2017
Tidspunkt:

Tirsdag 18/4-2017, kl. 18-20

Sted:

Frivoll skole, bygg Nordlys, personalrommet

Eksterne inviterte: Niels Songe Møller, Jens Tennebø Jensenius
Tilstede: Kenneth Olsen (Landvik), Kine Rannekleiv (Holvika barneskole), John Seterhaug (Holvika
ungdomsskole), Bjørn Andre Christiansen (Jappa), Odd Einar Leiknes (Frivoll), Ann Kristin Helstrøm
(Fevik), Vigdis Haneborg (GUS), Mari-Anne Helleland (Fjære barneskole), Anne Cecilie Johnsen
(Langemyr), Anne May H. Larsson (Hesnes).
Forfall: Anna Svenningsen (Fjære ungdomsskole), Hilde Westnes (Fevik), Cathrine Widgren (Eide)
Agenda
1. Velkommen
Kenneth ønsket velkommen og gjorde oppmerksom på at vi har invitert Langemyr skole,
Drottningborg ungdomsskole, Hesnes Montessoriskole til å delta.
2. Psykisk helse blant barn og unge i Grimstad v. Jens T. Jensenius:
Kommunepsykolog, Jens T. Jensensius, ga et interessant og engasjerende innblikk i psykisk helse
blant barn og unge med utgangspunkt i forholdene i Grimstad. Foredraget bygget på
problemstillinger som var spilt inn av KFU, og omhandlet blant annet hva psykisk lidelser er, hvordan
dette kan arte seg, de viktigste årsakene til psykisk lidelse på ulike alderstrinn, situasjonen i Grimstad,
hvordan det kan arbeides forebyggende på ulike nivåer og hva som kan gjøres for å hjelpe.
Niels fortalte at det arbeides med å etablere et beredskapsteam i kommunen som skal ta tak i
mobbesaker. Temaet skal arbeide med saker som har låst seg og vil bestå av en rekke
ressurspersoner på området. Forslag om å etablere et slikt team vil trolig fremlegges til politisk
behandling til høsten.
I forlengelsen av foredraget ble det blant annet diskutert å sette psykisk helse på agendaen for det
årlige informasjonsmøtet i regi av KFU. Det var enighet om at det ville være et fint supplement til
Bruk Hue-kampanjen som arrangeres 28. august.
Niels fortalte at kommunen arbeider med å etablere et
Jens tilbød seg å besøke FAUene ved de enkelte skolene for tilsvarende presentasjon.
Foredraget er vedlagt referatet sammen med en oversikt Jens ga over hjelpetilbudet i kommunen for
barn, unge og familier.

3. KFUs arbeid med budsjettprosessen for 2017
a. Det ble diskutert hvordan på en hensiktsmessig måte kan sammenstille
tilbakemeldingene vi har mottatt fra de enkelte rektorene.
b. Oppfølgning:
i. Kine meldte seg frivillig til å sammenstille svarene.
ii. Det ble bestemt at vi setter av mesteparten av tiden i neste KFU-møte til
arbeidsmøte for videre bearbeiding av svar, inkludert å vurdere om det er
behov for å følge opp med nye eller utdypende spørsmål.
4. Eventuelt
a. Temaer for videre arbeid
i. Det ble bestemt at KFU ønsker å få økt innsikt i svømmetilbudet i
Grimstadskolen.
1. Oppfølgning: Kenneth tar kontakt med Hilde Weidemann for videre
oppfølgning med henblikk på å få en gjennomgang av teamet i KFU
møtet 6. juni.
ii. KFUs informasjonskveld
1. Det var interesse for å sette psykisk helse på agendaen for
informasjonskvelden høsten 2017
2. Anne Cecilie fra Langemyr FAU er ny deltaker i arbeidsgruppen
iii. IT’s learning/IKT ferdigheter
1. Det ble diskutert om KFU skulle gå videre med initiativet om å styrke
foreldre som en brukergruppe av tjenesten. Det kom frem at
problemstillingen ville være mindre relevant framover.
2. Det ble gitt uttrykk for bekymring for at Grimstad kommune henger
etter på bruk av IKT. Det viser seg blant annet ved at det er
forholdsvis mange elever per pc i Grimstadskolen. Det kom frem at
det i august vil legges frem en forrapport om IKT-ferdigheter i AustAgder. Rapporten skal også omfatte en IKT-plan.
3. Oppfølgning: KFU ønsker å engasjere seg i saken og vil invitere Marit
Fagernes (IKT-koordinator) til KFU-møte i september.

