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REFERAT FRA KOMMUNALT FORELDREUTVALG MANDAG 09.09.2013 

Til stede: Leif Magne Rossetvik, Eggedal 
Berit Kauserud, Prestfoss 
Hege Flågan Strand, Prestfoss 
Berit Viersdalen, Nerstad 
Eli Reistad, Nerstad 
Anita Bråten Hvila, SUS 
Tone Rolfstad, SUS
Jeanett Wersted, MOT koordinator
Kari Anita Brendskag, skolesjef/sekretær

Sak 17/2013 Høringsuttalelse om ny struktur for tannhelsetjenesten

FAU ved Sigdal ungdomsskole har utformet en egen høringsuttalelse som vil bli lagt ved 
kommunens høringsuttalelse med frist 10.09.2013.
KFAU ble enige om å benytte høringsuttalelsen fra SUS som en uttalelse fra KFAU i Sigdal.

Tone Ranheim Rolfstad utformer et endelig utkast som blir oversendt rådmannen som 
koordinerer høringen fra Sigdal kommune. I tillegg vil den samme uttalelsen bli oversendt 
som ”frittstående” uttalelse fra KFAU i Sigdal.

Sak 18/2013 Skolestruktur

Kommunestyret i har bedt om en vurdering av innsparingsmuligheter og administrative 
konsekvenser ved en evt. endret skolestruktur i Sigdal. Skolesjef legger nå frem en sak om 
skolestrukturen til hovedutvalget 11.09 og til kommunestyret 26.09.En arbeidsgruppe 
bestående av to rektorer, en representant fra KFAU (Eli Reistad) og hovedtillitsvalgt fra 
Utdanningsforbundet har bistått skolesjef  i arbeidet med utredning av ulike modeller for 
skolestruktur.

I beregningen er kvalitetsmål fra Den gode skole 2012-2016 (vedtatt 22.03.2012 ) lagt til 
grunn i de ulike modellene som blir presentert. Det er vist til at de ulike modellene vil gi 
konsekvenser for noen variable kostnader, samt driftskostnader til bygg. I tillegg er det pekt 
på at det for noen modeller vil kreve investeringer uten at det er gjort konkrete beregninger på
det.



Kommunalt FAU har hat saken om skolestruktur tl en første behandling.
 KFAU mener det er behov for en videre utredning av alle relevante forhold før det kan 

vurderes endringer i skolestruktur. 
 En slik gjennomgang må omfate mer enn bare økonomi.
 KFAU er svært opptat av å sikre kvaliteten i Sigdalsskolen, slik den er nedfelt i «Den gode 

skole».
 Elementer som må inngå i en videre utredning er: faglige hensyn, hensyn tl sosialt miljø, 

reiseavstand, grendetlhørighet etc. 
 Det videre arbeid må bygge på faglighet og gi grunnlag for godt forankrede beslutninger. 

KFAU ba skolesjef  om å  fremskaffe forskningsartikler som kunne belyse andre faktorer enn 
de økonomiske i saken. Linker oversendes med referat fra KFAU.

KFAU ønsket at skolestruktursaken blir diskutert i skolenes FAU. 

Sak 19/2013 Vedtekter for FAU/KFAU arbeidet i Sigdalsskolen

Skolesjef kom med et innspill til å se på organisering og innhold i  skole-hjem samarbeidet for
å videreutvikle et kraftfullt foreldrearbeid i kommunen. Innspillet  har vært drøftet blant 
skolelederne og med MOT koordinator. Skolesjef foreslår at det nedsettes et utvalg for å legge
frem et forslag til organisering og innhold i samarbeidet. Det er ønskelig at  KFAU er sentrale 
i dette arbeidet sammen med representant fra MOT og skolelederne.

KFAU uttrykte enighet i å utarbeide et forslag til struktur for arbeidet. Følgende 
representanter ble utnevnt til å delta i arbeidet; Berit Kauserud Prestfoss FAU, Leif Magne 
Rossetvik, Eggedal FAU og en deltaker fra SUS FAU. Skolesjef innkaller til møte.

Sak 20/2013 Konstituering

Tone Rolfstad Ranheim ble takket av ved aplaus for sitt arbeid som KFAU leder.

Eli Reistad ble valgt som leder for KFAU.
Valg av nestleder ble utsatt til neste møte siden Eggedal FAU og SUS FAU ikke var 
konstituret. 

Eventuellt
FUG konferanse 19.10 Kl. 09.00  til 20.10 Kl. 14.00  Clarion Hotell Oslo
FUG dekker opphold, reise og konferanseavgift
Påmelding 27.september   Les mer på www.fug.no

KFAU oppfordrer alle i FAU arbeidet til  å melde seg på. 

Neste møte i KFAU 11..november Kl. 18.00 – 20.00




