KOMFUG REFERAT
Tid:

26.01.2017 kl. 20:00 - 21:45

Sted:

Møterom Anna Jakobsen (Rådhuskvartalet)

Til stede:
Forfall:

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

Presentasjon
20:00-20:45

Besøk og presentasjon av “Unge besøker eldre”
Øystein Olav og Anne-Marie Lægdene

Med utgangspunk i at unge gutter og jenter som deltar i en slik
besøksordning, vil oppleve at det er meningsfylt og lærerikt.
Ordningen er et valgfag, og det er opp til skolene å gi anledning
og tilrettelegning for dette valgfaget.
Ve og Møvik skole har gjennomført dette valgfaget.
Komfug kan spille ballen inn til Fau og skolestyret.
Noen argumenter er helsegevinst for eldre og mulighet for å
bedre leseferdighet for barn og unge.
SAK:

ANSVAR:

H16/17

Godkjennelse av sakslisten.

Godkjent

H16/18

Godkjennelse av referat fra forrige møte.

Godkjent

H16/19

Neste årsmøte – Årsmøtepapirer:

Alle

Datoen er 7. mars og årsmøtepapirene ble gjennomgått.
Eventuelle tilbakemeldinger gis til Helge innen førstkommende
mandag.
H16/6

Dette årets hovedtema:

Alle

Foreldrenettverk som hovedtema for perioden. Det har ikke blitt
gjort beslutninger på hva som skal gjøres i forhold til temaet
ennå. Dette er noe som må jobbes med utover våren.
H16/20

FAU og Styrearbeid:

Alle

Mulig det kan være både nyttig og velkomment med å utarbeide
en ”agenda-mal” til de nye styrene ut fra tidligere erfaringer.
På styreopplæringa kom det frem at det var forskjellig
møteoppslutning fra de politiske representantene.
Vi ser for oss at det kan avsettes tid til denne representanten til å
informere om de mest aktuelle sakene.
Enkelte partier har også ønsket tilbakemelding på fremmøte.
H16/21

Tilgang til nyvalgte medlemmer/ledere i FAU og skolestyrene:

Alle

Vi føler for å bruke uttrykket ”regel uten unntak” nå det gjelder
muligheten for å få tilgang til nyvalgte foreldrerepresentanter i
FAU og styrene. Det er vanskelig å opprettholde en solid
kontinuitet i Komfug uten hurtig tilbakemelding fra skolene nå
nyvalg gjøres.
Vi ønsker å dialog med skoleledelsen for å finne en god løsning.
H16/22

Eventuelt: Forslag om å ha tema gående på en lukket Facebook-gruppe.

Forslag ble stillet på dette møte, og vi tar dette videre ved neste
anledning.
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