KOMFUG PROTOKOLL
Sted:

Møterom Anna Jakobsen (Rådhuskvartalet)

Tid:

Mandag 19.06.2017 kl. 17:30 – 18:45

Tilstede:

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

Forfall:

Marina Marlen Cervellino

SAK:

ANSVAR:

17/24

Godkjenne referat fra 29/05-2017

Godkjent

17/23

Utarbeidelse av retningslinjer for foreldrenettverk
Roy har tatt opp våre innspill med rektorutvalget.
Rektorutvalget er grunnleggende positive.
Et møte for å avklare ansvarsfordeling mellom rektorer, Komfug og
foreldre er berammet til 22. aug. kl. 13:30
For Komfug møter Sissel og Solveig.

Roy
Sissel
Solveig

I avsnittet om tolketjenesten pålegger vi kommunen et ansvar.
Dette må avklares, eventuelt må ordlyden endres.
Retningslinjer for foreldrenettverk sendes ut straks innholdet er klarert etter
møtet 22. august
17/22

17/25

Sosiale medier
Vi konsentrerer oss i første omgang om Facebook. Forslag til hva som kan
publiseres: referater fra møter, saker fra FUGs nettside, andre aktuelle saker
som først klareres blant medlemmene i Komfug.
Eventuell bruk av markedsføringshjelp til kr. 4.000,- ble godkjent.
Lene administrerer Facebooksiden i tillegg til Sissel, og kommer opp med
mer konkrete innspill.
Opplæring av nye FAU- og styrerepresentanter
Tema gjennomgang av Komfugs arbeid og FAU-arbeid (Sissel),
gjennomgang av styrearbeid (Roy). Foreldrenettverk: Kristine Hasund og
Pål.
I tilbakemeldinger fra opplæringen er det gitt utrykk for å gjennomføre
dette litt tidligere på høsten.
Foreslått dato: torsdag 19. okt 2017. Klokka 17:30
Pål spør Kristine Hasund om dato passer pluss får tips til foredragsholder
på årets event. Roy får beskjed og bestiller lokalet.

17/26

Høstens event
Vi ønsker å lage et åpent foredrag med foreldrenettverk som hovedtema,
hvor invitasjon går ut til alle foreldre med barn i grunnskolen.
Aktuelt sted er Niels Abels Hus.
Mer informasjon kommer.
Neste møte
Tirsdag 29. august 2017 kl. 18-20
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