KOMFUG PROTOKOLL
Sted:

Møterom Anna Jakobsen (Rådhuskvartalet)

Tid:

Tirsdag 05.09.2017 kl. 19:00 – 20:45

Tilstede:

Tom Garman Bjørnsen, Olav Langmyr og Sissel Francke.

Forfall:

Pål Espen Dybvik, Solveig Waage, Lene Brastad Larsen, Kirsti Timenes
Fra oppvekstdirektørens stab: Roy Wiken.

SAK:

ANSVAR:

17/27

Godkjenne referat fra 19/06-2017

Godkjent

17/28

Oppsummering av møte i rektorutvalget
Rektorutvalget støtter opp om ønsket om å starte opp foreldrenettverk og
mener det er hensiktsmessig å være med å sette rammer for innholdet. Hvis
vi skal lykkes må vi ha foreldreengasjement. Skolen kan ikke drive
nettverkene, men være med å gi dem en god start. Det kan være ulike behov
på skolene, vi bør ha en viss dynamikk i modellen. Når det gjelder
tolketjeneste, så kan vi ikke tilby dette på vegne av kommunen, pga
økonomi og kapasitet. Komfug jobber videre som planlagt, og samarbeider
med rektorutvalget det kommende året om denne saken.

Sissel

17/29

Styremedlem trekker seg
Marina Marlen Cervellino går ut av KOMFUG pga studier.

Sissel

17/25

Opplæring av nye FAU- og styrerepresentanter

NB:
Dato
Pål
Roy

Venter på tilbakemeldinger.
Foreslått dato er: 19. oktober i Kongsgård skolesenter.
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.
Flere foredragsholdere er aktuelle. Sissel har vært i kontakt med Mia
Børjesson, som er ledig 16. november og 5. desember, ev. over nyttår. Vi
venter også på tilbakemelding fra Athenas som formidler foredragsholdere.

Alle

Vi ser for oss en betydelig innsats med markedsføring for å få fylt opp salen
i Camilla Collets auditorium med plass til 400 deltakere.
Adressen er:
Niels Henrik Abels hus
Tordenskjoldsgate 68
4614 Kristiansand
Olav sjekker tilgjengelighet og pris på auditoriet.
17/30
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Elevregistrering
Fare for personnummer på avveier. Utsatt til neste møte.

REF: 2017-09-05 TOM GARMAN BJØRNSEN

Lene

