KOMFUG PROTOKOLL
Sted:

Møterom Anna Jakobsen (Rådhuskvartalet)

Tid:

Tirsdag 18.04.2017 kl. 18:00 – 20:10

Tilstede:

Tom Garman Bjørnsen, Pål Espen Dybvik, Solveig Waage, Olav Langmyr og
Sissel Francke
Lene Brastad Larsen, Marina Marlen Cervellino, Kirsti Timenes
Fra oppvekstdirektørens stab: Roy Wiken

Forfall:
SAK:

ANSVAR:

17/11

Godkjenne referat fra 20/3-17

Godkjent

17/8

Årets tema: Foreldrenettverk

Sissel

Sissel sender ut et skriv til FAU ledere og styreledere i forsøk på å få
tilbake en oversikt på hvordan dette praktiseres ved de enkelte
skolene.
Så vil Komfug følge opp med utarbeidelse av en mal for arbeid med
foreldrenettverk til bruk ved de enkelte skolene og klassene.
Pål

Pål inviterer Kristine Hasund til opplæringen av nye FAUmedlemmer i september, og til et snarlig besøk hos Komfug (gjerne
førstkommende møte) for innspill til det videre arbeidet.
Videre ser vi for oss oppfølging med en temakveld i Niels Henrik
Abels hus i november 2017.
17/9

Natteravnene
Olav informerte om hva som hadde skjedd i Natteravn komiteen siden sist.
Komiteen har lyttet til Komfugs innspill og vedtatt at de skal utfordre ekstra
mot 8. trinn foreldre.

Olav

17/12

Økonomi
Dagens saldo (18.04.17) kr. 127 993,56

Tom

17/13

Facebooksiden
Foreløpig er Sissel administrator alene. Lene har tidligere hatt forslag om
en mer effektivt og konkret bruk av Facebook. Vi ble enige om å sette dette
på agendaen til neste møte for å finne ut hvordan vi skal bruke, og hva vi
ønsker å oppnå med, sosiale medier.

Sissel

17/14

Henvendelse fra FAU-leder ved Vågsbygd skole
Deres forslag til rutiner ved valg til skolestyret ved Vågsbygd skole støttes.
Sissel gir tilbakemelding

Sissel

17/15

Oppvekstyrets møte tirsdag 25.04.17 kl. 17.00
Sissel møter. Tom er vara.

Sissel
Tom

17/16

Ungdomsutfordringer i Kristiansand kommune
Komfug ønsker å få mer dyptgående informasjon om hva som rører seg i
ungdomsmiljøet i byen. Hvilke utfordringer politi og skole har, og hvordan
midler til forebygging disponeres. Tom undersøker litt ang. muligheter for å
få informasjon om dette.

Tom
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