KOMFUG PROTOKOLL
Sted:

Møterom Anna Jakobsen (Rådhuskvartalet)

Tid:

Mandag 08.05.2017 kl. 18:00 – 20:00

Tilstede:

Tom Garman Bjørnsen, Kirsti Timenes, og Sissel Francke.
Fra oppvekstdirektørens stab: Roy Wiken. Fra FUB: Lena Juel
Fra Kriminalitetsforebyggende team: Karin Berthelsen Fra UiA: Kristine Hasund

Forfall:
SAK:

Olav Langmyr, Lene Brastad Larsen, Pål Espen Dybvik, Solveig Waage, Marina Marlen
Cervellino
ANSVAR:
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Godkjenne referat fra 18/4-2017
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FUB (foreldreutvalget for barnehager)
Lena Juel, leder i FUB, er til stede på dette møtet. Her går det mye bra
informasjon begge veier, og et samarbeid fremover kan bli verdifullt.
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Trendrapporten 2016
Trendrapporten 2016 ble presentert av Karin Berthelsen fra
Kriminalitetsforebyggende team i Barneverntjenesten i Kristiansand
Teamet er lokalisert på politistasjonen og har hovedfokus på ungdom fra 13
til 18 år.
- Det jobbes med forebyggende tiltak og alternativ straff.
- Hun forteller om økte trusler på sosiale medier og økt press mot hasj, selv
om antall politisaker ang. narkotika har gått ned i 2016.
- 14 år gamle jenter topper tyveristatistikken, og gutter i 17-årsalderen
dominerer volds- og narkotikasakene.
- Veldig uheldig situasjon dersom foreldre ikke samarbeider. Har startet
foreldrenettvert for ca 50 familier med belastede ungdommer. De har svært
god erfaring med foreldrenettverk i et tøft miljø.
- Alle på 10. trinn får besøk av kriminalitetsforebyggende team.

17/20

Kristine Hasund - foreldrenettverk
Kristine Hasund har god kompetanse på dette området, og vil gjerne bidra
videre hvis vi trenger hjelp til noe. Hun stiller også gjerne med foredrag på
opplæringen eller eventet til høsten.
Her følger noen stikkord.
- Møteplass for samtaler, også vanskelige ting.
- Forskning viser at konfliktråd virker i alvorlige saker. Fører til enighet
mellom partene i ca 95 % av tilfellene.
- Lett å glemme «de andre» – de kommer jo ikke.
Rutiner:
- 4 møter i året / Om ettermiddagen / Foreldrestyrt / På skolen / Sitt i sirkel
- Ordstyrer sørger for at alle for anledning til å si noe.
- Holde tidsplanen.
Se også vedlagte epost fra Kristine, som inneholder hennes presentasjon +
en presentasjon hun bruker på skolene. Det er også linket til noen fine
videoer i mailen.
Andre nyttige linker:
https://trygglaring.no og http://www.konfliktraadet.no ( Berit Hagen)
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SFO-evaluering
Komfug ønskes som fokusgruppe for evaluering av SFO-tilbudet i
Kristiansand.
Roy informerte og vi takket ja til å bidra med et intervju i oktober.

Roy
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Sosiale medier
Hvordan ønsker KOMFUG å bruke sosiale medier?

Utsatt

Side 2 av 2

REF: 2017-05-08 TOM GARMAN BJØRNSEN

