
Til
Kommunalt foreldreutvalg 
Medlemmer og varamedlemmer

Kopi: Rektorene, Hovedutvalg for oppvekst og kultur.

Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato
A12 S.nr: 12/325-4 Sbh: KB 10.05.2012

L.nr: 3058/12

REFERAT FRA MØTE I KOMMUNALT FORELDREUTVALG MANDAG 07.05.2012

Referat fra sist møte ble godkjent.

Sak 5/2012 Trivselsagenter
Miljøarbeider Trude Wickmann fra Stalsberg skole orienterte om 
Trivselsagenter som tiltak for å stimulere til mer aktivitet i friminuttene og 
dermed redusere konflikter mellom elever.
Skolene må forplikte seg til å delta i programmet i 3 år.
Det koster 16 000 for 1.år og 12 000 de neste to årene – pr skole.
To elever fra hver klasse velges ut til å være Trivselsledere et halvt år om 
gangen. Trivselsledere deltar på en kursdag hvor de lærer ulike aktiviteter og 
hvordan de kan ordne opp dersom det oppstår uenighet under leiken. En voksen
organiserer trivselslederne med en ressurs på ca. 1 time pr uke.
Hele personalet ved skolen får besøk av Kjetil og Kjartan som kick off når de 
starter programmet.
Skolene som deltar får en basispakke med lekeutstyr verdt 5000.

KFAU er positive til at tiltaket iverksettes, og hvert FAU vil vurdere om de 
ønsker å bidra med en sum penger for å få det iverksatt på skolene.
Skolesjef vil fremme at tiltaket iverksettes ved hjelp av ekstra bevilling fra 
kommunestyret når de skal behandle saken om læringsmiljøet ved skolene.
Skolesjef påpeker at det innenfor sektorene ikke er realistisk å tenke seg dette 
tiltaket dekt av rammen ettersom det er svært knappe ressurser i 
oppvekstsektoren, og ved eventuelt frigjøring av ressurser må disse benyttes til 
høyere lærerdekning.

Sak 6/2012 Erfaring - felles foredrag for FAU medlemmer og foresatte til 7.-10 trinn.
Det var godt oppmøte og en engasjert foredragsholder. 



KFAU ønsker å iverksette lignende tiltak to ganger pr år. Arrangementene vil 
trolig være mest hensiktsmessig å arrangere i Prestfoss, men med bidrag fra alle
FAUer.

Sak 7/2012 Nye valgfag - informasjon
Ungdomsskolen vil fra høsten tilby følgende valgfag på 8.trinn:

 Produksjon av informasjon
 Fysisk aktivitet og helse
 Design og redesign.
 Teknologi i praksis.

Tilbudet organiseres ved at 8.trinn utvider skoledagen hver evt. annenhver 
tirsdag. Elevene kan ved denne organiseringen benytte ordinært busstilbud etter
undervisning.

Sak 8/2012 Utviklingsmålene ”Den gode skole” er vedtatt. 
Dokumentet vil bli trykt opp til foresatte, elever og lærere og ligge klart til 
skolestart. Foreløpig utgave legges ved referatet.

FAU med klassekontaktene ved skolen utfordres til å drøfte følgende 
problemstilling: ” Hva må være den enkelte foreldre sitt bidrag for å 
få realisert målene i Den gode skole?”

Sak 9/2012 Årlig kampanje mot mobbing.
KFAU ønsker å arrangere et felles temaforedrag for FAU, foresatte, 
medarbeidere  og ledere i skolen knyttet til tema i kampanjen. Innspill til 
foredragsholder  oversendes skolesjef innen 20.mai. Avklaringer mht. valg 
gjøres på mail.
Det er ønskelig å legge temaforedraget til tirsdag 4.september.
For å planlegge arrangementet holder KFAU et ekstra møte  27.august. Det 
sendes ut egen innkalling til møtet.
KFAU vil gjerne utfordre FAU og skolene gjerne gjennom 
Skolemiljøutvalgene til å markere kampanjeuken ved den enkelte skole.


