ÅRSMELDING 2018/2019
Styret i Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand
(KOMFUG) har jobbet for å gjennomføre arbeidsplanen som ble
fremstilt for årsmøtet i fjor. Styret som ble valgt ved forrige
årsmøte bestod av 13 representanter, hvorav ett medlem har gått
ut i løpet av året.
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Styret har hatt 4 møter denne perioden. I styremøtene deltar også Roy Wiken fra
Oppvekstdirektørens stab. Det har vært et godt samarbeid mellom Oppvekstsektoren og
KOMFUG.

Deltakelse i utvalg og fora

I perioden har KOMFUG deltatt på utvalgte møter i oppvekststyret, og vi har hatt en
representant i Natteravnskomitéen; Olav Langmyr. Her har vi jobbet aktivt sammen med
natteravnene for å innføre et godt opplegg for å øke engasjementet for at foreldre for 8.
trinn skal delta aktivt som natteravner.
Monica Strandmyr har vært KOMFUGs representant i en arbeidsgruppe som har vurdert
SFO-tilbudet i kommunen.
Pål Espen Dybvik har representert KOMFUG i arbeidsgruppen for revidering av
trafikksikkerhetsplanen for Kristiansand.
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FAU og styreopplæring

I høst arrangerte KOMFUG opplæring av nye FAU- og styreledere i samarbeid med
Oppvekstdirektørens stab. Det var relativt god oppslutning på opplæringen, og
engasjementet blant deltakerne var stort.

Foreldrenettverk

I arbeidsplanen har vi hatt foreldrenettverk som fokusområde. I året som har gått har vi
brukt mye tid på dette temaet. KOMFUG har laget Veiledning for foreldrenettverk, som alle
grunnskoler i Kristiansand er anbefalt å ta i bruk. Vi har også i år samarbeidet med Kristine
Hasund fra Trygg læring, og hun hadde innlegg om foreldrenettverk på årets FAU- og
styreopplæring sammen med KOMFUGs Stein Roger Bjørheim. Pål Espen Dybvik har også
besøkt en del skoler i kommunen for å bidra med oppstart av foreldrenettverk.

Synlighet

Styret har fått inn få saker fra FAU’ene dette året, og vi har fortsatt utfordringer med tanke
på synlighet.
KOMFUG har holdt nettsiden komfug.no oppdatert, og her finnes også lenker til andre
nyttige nettsteder. Facebooksiden har vært for lite brukt dette året, så også her kan
KOMFUG bruke ressurser for å nå ut med informasjon til foreldre i Kristiansand.
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