KOMFUG REFERAT
Sted:

Møterom Antonette Braarvig (Rådhuskvartalet)

Tid:

Torsdag 01.09.2016 kl. 20:30 til 22:25

Tilstede:

Helge Stahl, Sissel Francke, Nils Nilsen, Olav Langmyr og Tom Garman Bjørnsen
Fra oppvekstdirektørens stab: Roy Wiken
Marina Marlen Cervellino og Lene Brastad Larsen

Ikke møtt:
SAK:

ANSVAR:

H16/1

Styrets sammensetning og roller
Nestleder: Sissel Francke
Sekretær/regnskap: Tom Garman Bjørnsen
Introduksjonsrunde:
Leder åpnet møte, og alle fikk anledning til en kort presentasjon.
Rekruttering:
Få kretser er representer, så Komfug lager et innspill til skolene for å få til
en bredere representasjon i styret.

H16/2

Sakslisten ble godkjent med en bemerkning:
Nils Nilsen ønsket en post ”eventuelt” på sakslisten. Medlemmene ble
oppfordret til i størst mulig grad å melde inn saker til leder i forkant av
møtene, så alle stiller forberedt.

H16/3

Økonomi:
Saldo pr. dato ble gjennomgått. Regnskap følger kalenderåret og blir derfor
5 måneder ”skjevt” i forhold til årsmøtet.
PC:
Ny sekretær egen PC, så styrets PC selges.
Honorering/gaver:
Vi demper gavenivået.

H16/4

FAU og styre- opplæringen:
Datoen er satt til onsdag 26. oktober 2016 kl. 17:30 til 19:30
- Tematale. Oppvekstdirektøren inviteres.
- Vektlegge styrebiten mer.
- Politikere bør være tilstede i større grad.
- Sette av mer tid til gruppearbeid.
- Roy booker aulaen på Kongsgård Skolesenter

H16/5

Natteravnene: Saken fortsetter på neste møte.
Det er 3000 ungdomskoleelever i byen vår. Komfug vil pålegge 8. klasse
foreldre å delta i natteravnene. Vi ønsker å lage en modell til skolene på
hvordan dette kan gjennomføres.

H16/6

Dette årets hovedtema: Saken utsatt til neste møte.
Ideer ble luftet: Få i gang foreldreengasjement.
Ha en ennå mer aktiv stemme i oppvekststyret.
Fremme saker som gjerne er litt kontroversielle.

H16/7

Neste årsmøte (tidspunkt) Saken utsatt til neste møte.

H16/8

Fastsettelse av neste møte:
Torsdag 22. september klokka 19:30
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