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REFERAT FRA MØTE I KOMMUNALT FORELDREUTVALG MANDAG 30.08.2012

Referat fra sist møte ble godkjent.

Sak  11/12 Konstituering av kommunalt foreldreutvalg skoleåret 2012/2013
Leder: Tone Ranheim Rolfstad, Sigdal ungdomsskole
Nestleder: Eli Reistad, Nerstad skole

Sak   12/12 Vedtekter for FAU i Sigdalsskolen
FAU ved Sigdal ungdomsskole utfordres til å drøfte valg av representanter til 
FAU slik at alle skolens klasser er representert i skolens foreldreutvalg.

Sak 13/12 Temakveld ”Voksne skaper vennskap” som ble berammet til 6.9 avlyses til 
fordel for temakveld om nettvett. ”Bruk hue” kampanjen vil komme til Sigdal 
ungdomsskole mandag 10.september. Det blir lagt opp til foredrag for elevene 
på ungdomstrinnet på dagtid, og foredrag for lærere og foresatte fra hele Sigdal 
på kveldstid. Etter anbefaling fra kampanjen som mente at opplegget var 
tilpasset en eldre aldersgruppe,  ble ikke elever fra barneskolene invitert til 
elevforedraget.

FAU ved ungdomsskolen vil selge kaffe og kaker til inntekt for FAU.
Sigdal ungdomsskole vil rigge salen men forventer hjelp fra FAU og KFAU til 
rydding.

Medieprofilering ble diskutert i KFAU, og det var enighet om å gi informasjon 
om at dette er et viktig forebyggende arbeid for at både elever, lærere og 
foresatte skal kunne utøve et godt ”nettvett”. Leder tar kontakt med NRK 
lokalsending og skolesjef sender ut en informasjon til Bygdeposten samt 
informasjon til kommunens hjemmeside og facebookside.

En bearbeidet versjon av ”foreldremalen” som er en mal for informasjon 
utarbeidet i kampanjen, oversendes foresatte som ranselpost.



Skolesjef tar kontakt med MOT koordinator for å be om at hun sier kort noe om
MOT opplegget i kommunen i forbindelse med temakvelden om Bruk hue.  
Flere foresatte ønsker informasjon om hva det vil bety i vår kommune.

Eventuelt
Sitteplasser på skolebussen har vært et problem ved oppstart av skoleåret.
Vider har busstransporten på øst og vest siden blitt en utfordring på bakgrunn 
av kjøremønsteret. Skolekontoret oppfordrer til at alle foreldre tar kontakt 
dersom det er problemer. Skolekontoret videreformidler og følger opp sakene 
med Brakar AS som er den som organiserer skoleskyssen i regionen.

Møteplan KFAU
Mandag 24.09   Kl.  19.3o – 21.3o
Mandag 05.11   Kl.  18.oo – 20.oo


