Referat fra årsmøte i Levanger kommunale
foreldreutvalg
DATO: Torsdag 7.06.18
KLOKKA: 18.00 – 20.00
STED: Rådhuset - rom 1045

1. Undertegnede referent viste ressurser på nettside til Foreldreutvalget i
grunnskolen sentralt.
Vedlagt ligger presentasjon på skolering av foreldrerepresentanter presentert
på fug.no under samarbeid heim – skole.

2. KFU leder Gudrun Veske delte erfaringer fra sine 3 år som leder i KFU
Levanger.
Hun oppfordret foreldre /foresatte til deltagelse. Mulighet for å være med å
påvirke standard i levangerskolen og utvikle denne.
spesielt var hun fornøyd med temakveld arrangert i februar 2017 hvor
kommunepsykolog Kjerstin Øye snakket om å være en støttende
forelder/foresatt til egne barn som er elever i grunnskolen i Levanger
kommune.
Gudrun hadde også et tips til kommunen som kunne nyttes når det jobbes med
blant annet vurdering for læring og det etableres innsatsteam mot mobbing.
Dette var litteratur skrevet av psykolog Øyvind Fallmyr. Boka heter
«Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen.» Forfatteren holder kurs og
foredrag for skoler rundt om i landet.
Anmeldelser for boka er blant annet:
«Jeg tror at det å arbeide med bokas innhold kan bidra til forbedring av relasjoner og
miljø, både i klasserom og personalrom. Den anbefales for alle lærere, på ethvert
trinn og i samtlige fag. En særlig anbefaling til lærerutdannere og skoleledere.»
Hallvard Håstein, Bedre skole nr. 1, 2018.

«Boka bør leses av alle pedagoger, og den bør være en naturlig del av pensum ved
institusjoner som utdanner lærere i Norge. Også foreldre vil kunne ha nytte av å lese
en slik bok.»
Kjell Totland, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr. 1, 2018.

3. Valg.
Det ble valgt ny KFU leder for et år med mulighet for forlengelse i ytterligere 2
år. Dette ble Torunn Marie Solberg Schiefloe fra Nesheim skole.
Frol barneskole må velge referent i KFU for kommende skoleår jmfr. Vedtekter
for KFU Levanger.

Referent
Hilde H. Karlsen,
Seniorrådgiver grunnskole Levanger kommune

