
Kommunalt foreldreutvalg
Meldemmer og varamedlemmer

 

Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato
A12 S.nr: 08/62-55 Sbh: KB 21.02.2012

L.nr: 1084/12

REFERAT FRA MØTE I KOMMUNALT FORELDREUTVALG MANDAG 13.2 2012 

Til stede:                Gro Anita Ulberg Havikhagen, Eggedal skole
Hege Iren Frydenberg, Eggedal skole
Lars Green, Nerstad skole
Inger Kristin Grimsrud, Nerstad skole
Gunn Tveiten, Prestfoss skole
Olav Øverby, Sigdal ungdomsskole
Tone Ranheim Rolfstad, Sigdal ungdomsskole

Forfall:                   Anja Andersen, Prestfoss skole

Møtereferat fra 7.11 2011 ble godkjent.

SAK 1/2012 Trivselsledere
KFAU ønsker at FAU ved den enkelte skole vurderer om Trivselsagentene 
kan være relevant konsept for skolene i Sigdal. Lars Green vil sende ut 
informasjon om konseptet til FAU leder. Lars Green inviterer Trude 
Wickmann eller Jeanett Wersted til neste KFAU møte for å høre mer om 
hvordan opplegget kan tilrettelegges.
Skolesjef etterspør muligheter for å få midler til et slikt opplegg gjennom 
kommunens Frisklivssatsing eller Psykisk helse.

SAK 2/2012 Foredrag – felles tama for alle FAU medlemmene
Det er ønskelig å få til et felles foredrag knyttet til tema mobbing/nettvett for
alle FAU medlemmene i Sigdal. FAU ved SUS har allerede vært i kontakt 
med en kampanje som gir foredrag for elevene på dagtid og foresatte på 
kveldstid. FAU ved SUS etterspør for å få satt en dato for opplegget til 
høsten 2012.
I tillegg er det ved SUS tatt initiativ til et felles opplegg for SUS og 7.trinns 
foreldre den 8.mars som bli kjent kveld.
MOT starter med en kick-off dag 26.mars på Sigdal ungdomsskole hvor
alle FAU er velkomne til foredrag 1445 - 15.45 Foredrag av Atle Vårvik 
”Mot er menneskets viktigste egenskap og organisasjonens viktigste verdi”.



SAK 3/2012 Opplæringsloven § 9A
Skolesjef la frem en skriftlig orientering over hvordan skolene arbeider med 
å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og uønsket atferd  i 
Sigdalsskolen.
Skolen har et spesielt ansvar for dette, men skolen er helt avhengig av hjelp 
fra både elever og foresatte!
Det er viktig at alle melde ifra om de mener noe ikke er som det skal enten 
til kontaktlærer eller skolens rektor. 
Det er også vesentlig at foreldrene bidrar inn i arbeidet med å få et godt 
fungerende skolemiljøutvalg ved skolen. Dette utvalget er lovpålagt og skal 
fungere som en arena for jevnlig å ta opp saker knyttet til skolemiljøet.

SAK 4/2012 Nytt valgfag fra høsten 2012
Et nytt valgfag på to timer innføres for alle elever på 8.trinn fra høsten 2012.
Det er utarbeidet fagplaner for de 8 aktuelle fagene. Hvilke fag som blir 
tilbudt ved Sigdal ungdomsskole vil bli klart ved påsketider. Faget 
elevrådsarbeid vil utgå som en konsekvens av nye valgfag. I tillegg utvides 
skoledagen med en time pr uke i snitt.
Sigdal kommune er bedt om å avgi høringsuttalelse på det nye valgfaget. 
Denne vil bli politisk behandlet i hovedutvalg for oppvekst og kultur 22.2 
2012.
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