Referat fra KFU-møte
DATO:

Torsdag 22.09.16

KLOKKA:

18.00 – 20.00

STED:

Levanger rådhus rom 1119

Saksliste:
1. Vel møtt – presentasjon.
2. Gjennomgang vedtekter v/leder
3. Orientere om FUG sine sider på nett (Foreldreutvalget i grunnskolen)
4. Tema – kveld for storforeldremøte i november – status, veien videre.
5. Møteplan for 2016-17
6.Evt
Tilstede:
Gudrun Veske/Levanger u-skole (leder), Liv Merete Jensen/Frol barneskole, Torunn
Schieflo/Nesheim, Rune Jørgensen/Ytterøy, Monica Svartsøy/Halsan, Bodil
Vingen/Levanger u-skole, Kjersti Gustad/ Ekne og Hilde H. Karlsen fagansvarlig
grunnskole
Ikke tilstede Åsen og Skogn
2. Gjennomgang vedtekter (se www.Levanger.kommune.no)
Det er ingen egen økonomi i KFU.
Arkivet til KFU er på Levanger kommune sin hjemmeside under "grunnskole",
"kommunalt foreldreutvalg".
Under "Dokumenter" ligger møte-innkallinger og referater.
Retningslinjer for avslutningsturer og vedtekter ligger også her.
-saksliste til neste møte bør inneholde slik at denne er varslet i god tid :
Det planlegges to møter for høsthalvåret og tre møter for vårhalvåret.
Innhold i møtene drøftes.

Skal man lage handlingsplaner på litt lengre sikt?
Saker som vedrører alle skolene i Levanger?
Kan det være mål om en "happening" eller arrangement i året for alle foreldre, eller
foreldregrupper på trinn?
Referat fra KFU møter danner grunnlag for årsberetning.

3. Gjennomgang av FUG sine nettsider v/Hilde.
FUG (foreldreutvalget i grunnskolen ) sine sider på nettet. Her ligger mye informasjon,
tips og linker om samarbeidet mellom foreldre og skole. Kan evt benyttes i lokale fau som
utgangspunkt for diskusjoner og opplæring av klassekontaktene.
Skolene ved rektorer og kontaktlærere har ansvar for å tilrettelegge og å ta initiativ til
FAU-er på skolene. Det er mulig for fau, eller foreldrerepresentanter å be skolene om
ekstra møtepunkter ved behov.
Foreldre som ønsker å vite om skolens praksis på eksempelvis vurdering, kan spørre
skolen ved lærer, evt rektor om praksis på dette.

4. Tema – kveld for storforeldremøte i november – status, veien videre.
Det ble i vår bestemt at vi skulle ha et felles storforeldremøte for alle skolene i
Levanger.
Det er ønske om at psykisk helse/ stort press på testing og vurdering kan være tema for et
stor-foreldremøtet.
-Se referat fra KFU-møtet 2/6-16
Barneombudet ble foreslått som foredragsholder. Det har ikke lyktes å få til
dette.
"Hvordan være en støttende forelder" er foreslått som tittel/ tema.
Forslag til aktuelle foredragsholdere: Hollekim-Strand, Dina von Heimburg,
kommunepsykolog Kjerstin Hansen Øye, Kathinka Meirik
Hvordan skal man få til et møte og et tema som foreldrene skal ønske å komme
på?
Gudrun tar kontakt med stand-up psykolog Kjerstin H Øye. Gudrun presenterer
ideene KFU har diskutert, og hører om dette er mulig å få til.

5. Møteplan 2016/17
Nytt kfu-møte i uke 44 torsdag 3/11 kl 18-20. Bestemmer da form for årsmøte og om
vi må revidere vedtektene for årsmøtet. Legge plan og dato for stor-foreldremøte, og
om vi skal starte arbeidet med en handlingsplan for videre arbeid. Nestledere/vara
inviteres. Hilde tar en runde om opplæringsloven og vurdering av og for læring for kfu.
Planlegger 3 møter etter jul, ett av dem er storforeldremøte . Forventningsavklaring.

