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Sted: Nesheim skole kl 19:00-21:30
Tilstede:
Jon Arne Finnes
Mari Gårseth
Evelyn Gulstad Otlo
Tone Nergård
Inge Lise U Hemb
Kristin Kjølen
Stig A Lunde
Per Olav Nilsen
Olav Dehli
Odd Gunnar Berg
Kjærand Iversen

Leder KFU/Nesheim
Sekretær KFU/Nesheim
Frol Barnetrinn
Skogn
Skogn
Ekne
Tuv
Tuv
Nesset
Okkenhaug
Mule

Lillian E Flatgård
Trude Marian Nøst

Levanger kommune
Levanger kommune

Ikke tilstede:
Tor Egil Bagøien (Frol ungdomstrinn)
Tore Stavrum (Ytterøy)
Per Olav Langås (Åsen)
Ragnar Norum (Halsan)

Referent: Jon Arne Finnes

Sak 1 Kommunedelplan oppvekst.
Prosjektleder Lillian E Flatgård fra kommunen orienterte om arbeidet med
Kommunedelplan oppvekst. Denne er en del av kommuneplanen og samtidig en del av
arbeidet med å redusere antall kommunedelplaner fra 40-50 i dag til 7 i 2011. Arbeidet
i Oppvekst-etaten gjøres ferdig til sommeren. Deretter er det offentlig høring og
vedtak i kommunestyret i oktober før den settes i verk 1. januar 2011.
Det er fire fokusområder i kommunedelplanen: Grunnleggende ferdigheter,
Læringsmiljø, Barn og unges helse og Kompetanseutvikling.
Viktige temaer i arbeidet er:
• forskjeller (mellom barn/elever) behandles ikke godt nok
• manglende samordning mellom kommunens etater
• økende antall vedtak om spesialundervisning
• forebygge at barn/elever faller ut av kole/undervisning på et tidligst mulig
tidspunkt
• videreutvikle arbeidet med tidlig og tverrfaglig innsats
• bedre samarbeidet mellom skole og hjem
Lillian E Flatgård ønsker å komme på foreldremøter på skoler og barnehager for å
presentere arbeidet og spesielt diskutere planens tiltak med foreldrene.
KFU skal diskutere status på kommundelplanen på møtet i mai.
Sak 2 Rapport fra skolene
Tuv:
FAU/foreldrene arbeider med å øke tilflytting til skolekretsen, for å øke elevtallet på
skolen. FAU jobber med å forbedre uteområdet og bygger blant anna hinderløype. I
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høringsuttalelsen til Skolebruksplanen ble det i hovedsak kommentert mot mulig
nedleggelse av skolen og stilt spørsmål om besparelse ved eventuell nedlegging var
realistisk.
Mule:
Det arbeides også der med forbedring av uteområdet. Vedrørende Skolebruksplanen
har de kommentert at det er uheldig at vedtak om Skolebruksplanen utsettes.
Nesset:
I starten av skoleåret var det en del frustrasjon over endringer på skoleplanen med
blant anna bortfall av turer/ekskursjoner. Skolen skal pusses opp neste skoleår og
elevene skal gå på gamle Frol yrkesskole det året. Til Skolebruksplanen har de
kommentert at de ønsker flere elever til skolen for å kunne tilby et bedre og bredere
undervisningstilbud til elevene. Det er også kommentert at området til skolen har
muligheter for videre utbygging i tilfelle det kommer flere elever eller at det skal
bygges en ny skole.
Okkenhaug:
FAU er redd nedleggelse av skolen og det er satt ned en egen gruppe for å jobbe mot
dette. Det etterlyses blant anna utbygging av boligfeltet ved skolen. Skolen er ellers
godt oppdatert og elevtallet er stabilt. Ballbinge er bygd; det jobbes med
søknadspapirene for å få utbetalt offentlig støtte.
Ekne:
Skolen har nettopp fått ny rektor. Skolen har ca 60 elever. I de to siste årene har det
vært arbeidet med utområdet, blant annet ved å lage det mer kupert. Guttedoene er
pussa opp. Ikke sendt uttalelse til Skolebruksplanen.
Skogn:
Nettopp fått ny skole og nettopp hatt åpen dag med stort besøk. Til våren skal
uteområdet gjøres ferdig. I forbindelse med utbygging av E6 har skolen sammen med
andre organisasjoner arbeidet med bedret adkomst til badeplassen i Holsandbukta.
FAU jobber med skolemiljøet og spesielt § 9a i Opplæringslova (Elevene sitt
skolemiljø). Det jobbes også med opplæring av klassekontakter.
Frol:
Skolen har eget ”Frol-nettverk” for første og femte klasse der både elever, lærere og
foreldre er med. Det jobbes også med opplæring av klassekontakter og med
media/nettvett. Integrering av nye landsmenn, både elever og foreldre, går svært greit.
Til skolebruksplanen er det kommentert at dersom det gjøres besparelser ved endra
skolestruktur, må disse pengene beholdes i skolesektoren. De har også kommentert at
de ønsker å beholde satsinga på elever med alvorlige funksjonshemninger.
Nesheim:
Det er arbeidet med ny trafikkplan som skal bedre trafikksikkerheten ved skolen,
gående/syklende og biler/busser skal skilles best mulig. Selve arbeidet skal gjøres i
sommerferien. Skolen hadde i fjor vår en populær gå/sykle til skolen aksjon i april og
mai. Den skal gjentas i år. De gamle klassekontakt-permene er nedlagt og all
informasjon fra FAU er lagt over på It’s learning i et eget bibliotek for FAU,
tilsvarende som en klasse. Til skolebruksplanen er det kommentert at skolen er
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overfylt og sterkt trenger utbygging, først og fremst med flere grupperom, bedre (og
større) arbeidsplasser for lærerne og bedre garderober. Det er kommentert at på sikt
må det vurderes å bygge en ny skole, f eks på Staup.
Halsan:
Kommentarer mottatt før møtet; det jobbes med trafikksikring på skolevegen, vegen
ved skolen har 60 km/t. Det jobbes også der med uteområdet og foreldreengasjement.
Skolen har fått på plass en egen handlingsplan mot mobbing
Sak 3 KFU for skoleåret 2009-2010
På ”konstituerende” møte i 2. desember i fjor ble det vedtatt at Nesheim står for
ledelsen av KFU dette skoleåret. Styret i KFU består av leder (FAU-lederen på
Nesheim) og sekretær (nestleder i FAU på Nesheim). Det trengs ingen andre
styrefunksjoner og KFU trenger ikke budsjett eller økonomi.
Styret i KFU skal stå for kontakt mellom kommunen og FAUene, og skal koordinere
arbeid mellom FAUene når det er nødvendig.
Opplæring for nye FAU-ledere neste høst skal diskuteres på KFU-møtet i mai.
Lederen i KFU er med i styringsgruppa for Kommunedelplan oppvekst.
Sak 4 Oppfølging av nasjonale prøver
Det ble i hovedsak kommentert at FAUene ønsker at resultatene følges opp over tid
for hver enkelt skole for å sjekke forbedring eller forverring i hvordan skolen gjør det.
I tillegg bør kvalitative mål, f eks orden og oppførsel, ikke glemmes eller bli satt til
side for på grunn av økt fokus på nasjonale prøver. Det ble også kommentert at bedre
resultat på nasjonale prøver vil følge av godt kvalitativt miljø og omvendt, og at disse
ikke utlukker hverandre.
Trude Nøst kommenterte at følgende er viktig for kommunen:
• Kommunen vil leite etter systematiske svakheter i svara på enkeltspørsmål for å
avdekke hvor kommunen eller skolen må gjøre en ekstra innsats.
• Be skolene vurdere de nasjonale prøvene sammen med andre resultat/evalueringer
for å gjøre opp status og prioritere arbeid fremover.

Sak 5 Handlingsplan for godt miljø/trivsel og trygghet/mot mobbing mm
Situasjonen på skolene er omtrent som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nesheim – har handlingsplan. FAU jobber med sjekklister slik at klassekontakter
og klasselærere regelmessig kan/skal kontrollere skolemiljøet.
Frol – har handlingsplan gjennom Frol-nettverk.
Skogn – har trivselsregler. Har hatt foreldremøte med Stein Gorseth fra
Universitetet i Bergen. Fokus på elevene sitt skolemiljø.
Ekne – Trivselsregler. Presenteres for nye foreldre.
Okkenhaug – har handlingsplan mot mobbing.
Nesset – har handlingsplan. MOT-skole.
Mule – har handlingsplan.
Tuv – har handlingsplan.
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Halsan – har handlingsplan.

Trude Nøst kommenterte at kommunen ser på følgende:
• Felles ordensregler for alle skolene.
• Regler for hvordan mistanke om mobbing skal håndteres.
• Regler for hvordan vedtak skal fattes og hvordan det skal sikres skriftlige vedtak
og skriftlighet generelt.
Behov/planer med mer og særlige det som går på det positive skal/kan lages av hver
enkelt skole.
Sak 6 Eventuelt
Nesheim skal lage lett forståelige sykkelregler til våren. Eksempler på dette mottas
med takk.
Det har tydeligvis blitt strengere regler med hensyn til organisasjoners bankkonti.
Nesheim har hatt konto i kasserers navn med nettbank, men da de skifta kasserer før
jul, ble kontoen i den gamle kassererens navn avslutta og beløpet overført til konto i
den nye kassererens navn. Dette tok også lang tid. For øvrig fungerer konto i kasserers
navn fint.
Neste møte 20. mai kl 18:00 på Skogn. Møtet starter med omvisning på skolen.

