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REFERAT KOMMUNALT FORELDREUTVALG MANDAG 11.11.2013 
Referat fra møte 09.09.2013 ble godkjent. Leder gjorde oppmerksom på at høringsutkastet om 
tannhelsetjeneste har bidratt til at det fortsatt ligger et forslag om å beholde tannhelsetjenesten i Sigdal.

Agenda:
Tilbakemelding fra FUG konferanse v/leder av KFAU
To deltakere fra Sigdal. Leder av KFAU og FAU medlem Anita Hvila fra SUS.
Konferansen var svært verdifull for deltakerne med relevante foredrag som satte søkelyset på 
foreldrenes rolle i skolen.

Tilbakemelding fra skole-hjem samarbeidet v/ gruppemedlemmene
Gruppa har hatt ett møte hvor de sammenfattet alle arrangement for foresatte i det 10.årige 
grunnskoleløpet. Gruppa vil foreslå at det legges temamøter en gang pr år, men at det samme temaet 
kan være belyst for flere årstrinn og at møtene kan avholdes både ved den enkelte skole og fellesmøter 
hvor alle skolene inviteres. Gruppa ønsker å foreslå en gjennomgående tematikk gjennom skoleløpet. 
Gruppa vil etter hvert legge ut et forslag på høring for personell i skolen og for FAU. 

Tilstandsrapport for grunnskolen  v/skolesjef
Skolesjef la frem Tilstandsrapporten 2013. Den gir en oppsummering av ressurser, læringsmiljø og  
læringsresultater for elever i grunnskolen 2012-2013. Videre en oversikt over gjennomføring av vg. 
skole for elever i Sigdal. Rapporten vil bli lagt frem for politisk behandling og vil også bli lagt ut på 
hjemmesiden til Oppvekst sektoren.

SAK 20/2013   Konstituering av KFAU v/ nestleder 
Frode Borge ble valgt som nestleder i KFAU.

SAK 21/2013   Budsjettforslag for 2014 v/skolesjef
Kommunalt foreldreutvalg i Sigdal er opptatt av at det sikres ressurser til grunnopplæringen i tråd med
kommunestyrets vedtak i Den gode skole. Dette for å sikre tilstrekkelig  innsats for å styrke elevenes 
læringsresultater. For 2014 vil det si at rammetimetallet økes med to timer (valgfag), at det legges inn 
vikarressurser til barnetrinnet og at det avsettes nødvendige midler til reinvestering av IKT utstyr på 
ungdomstrinnet.

Eventuelt
Kommunalt foreldreutvalg ber om at elevrådene blir spesielt invitert til arbeid med Kommunedelplan 
– møte for barn og unge 14.11.




