KOMFUG PROTOKOLL
Sted:

Møterom Anna Jakobsen (Rådhuskvartalet)

Tid:

Tirsdag 31.10.2017 kl. 16:30 – 18:00

Tilstede:

SAK:

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

17/31

Godkjenne referat fra 18/09-2017

Godkjent

17/32

Økonomi
Regnskap ble presentert og er i tråd med budsjett pr. dato.

Tom

17/30

Elevregistrering
Fare for personnr. på avveier ved utdeling av skjema for elevregistrering.
Fullt personnr. står på disse skjemaene ved noen skoler. Lene tar saken
videre til oppvekstsektoren via Roy.

Lene

17/33

Evaluering av opplæring av nye FAU- og styrerepresentanter
På årets opplæring var det ca 55 deltakere. Det var spesielt godt besøkt av
rektorer. Sissel, Roy, Kristine og Pål Espen gjennomførte bra, og
tidsskjema ble holdt. Konkluderte med at vi kan fortsette over samme lest
til neste år.

Alle

17/34

Alle
Markedsføring av temakveld
Sissel kontakter Roy for å få dette ut på intranettet i Kommunen, samt gir
han en konkret tekst som videresendes via rektorer til foreldrerepresentanter
FAUer og skolestyrene.
Videre så annonserer vi på facebook, og deler så godt vi kan.

17/35

Nytt medlem i Komfug
Geir Magne Abusdal fra Grim er aktuell. Valgkomiteen må snart i gang.
Olav foreslår at de som eventuelt går ut ved neste valg, må sørge for å
skaffe et nytt medlem som forslag til valgkomiteen.

Lene

17/36

Planlegging av årsmøte
Foreslått dato er tirsdag 13. februar 2018 kl. 18:00 til 19:00

Alle

Forfall:

Ev.

-

-

-

Trygghetsvandring
Komfug er invitert med på Trygghetsvandring lørdag 11. november
kl. 22.00 – 03.00. Mange er opptatt denne dagen. Sissel sjekker om
Pål Espen eller Kirsti har mulighet, hvis ikke så går Sissel.
Natteravn
Olav informerer om at det har vært svakere respons fra skolene i
høst enn tidligere år. Natteravnkomiteen trenger ennå sterkere
fokus på dette og ønsker engasjement fra Komfug. Vi støtter opp
om dette og henviser også til vårt møte: ”18.04.17 Komfug sak
17/9” hvor vi var enige om å gi et tydelig signal spesielt til 8. trinn
foresatte.
Oppvekststyret
Neste møte er tirsdag 07.11.17 kl. 16:00. Solveig møter.

Sissel

Olav

Solveig
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