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Skolesjefen

Til: Kommunalt foreldreutvalg
Medlemmer og varamedlemmer

Kopi: Rektorer

Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato
A12 S.nr: 12/325-11 Sbh: KB 20.06.2013
                               L.nr: 4164/13

REFERAT FRA KOMMUNALT FORELDREUTVALG 21.04.2013 

Tilstede: Eggedal skole, Gro Anita Ulberg Havikhagen
Nerstad skole, Eli Reistad
Prestfoss skole, Gunn Tveiten
SUS, Anita Bråten Hvila
SUS, Tone Ranheim Rolfstad
Prestfoss skole, Berit Kauserud 
Skolesjef Kari Anita Brendskag, referent

Forfall: Nerstad skole, Inger Kristin Grimsrud

Referat fra møte 19.02.2013 ble godkjent.

Sak 10/13 Tilbakemelding fra skolestrukturgruppa
Eli Reistad som er foreldrenes representant i skolestrukturgruppa, orienterte om arbeidet. 
Skolestrukturgruppa har kommet frem til at det er fem aktuelle alternativer for 
skolestruktur i Sigdal. Ressursbruken til undervisning i de ulike alternativene vil bli 
vurdert ut fra de ressursene som er lagt inn i dokumentet Den gode skole. I tillegg vil man
vurdere faktorer som vil påvirkes for eksempel behov for mindre administrasjon, behov 
for investeringer etc. Så langt viser arbeidet at det er god kapasitet for å øke elevtallet på 
alle skolene.

Gruppen har ambisjon om å legge frem en sak for politisk behandling  i september.

Sak 11/13 Innspill til temakvald høsten 2013
På bakgrunn av ulike innspill fra skolenes FAU ble det enighet om å arrangere en 
foreldrekvald i uke 42-43 med Linda Hofton og Sisse Jorunn Hoffart. Tema er 
annerkjennende kommunikasjon med barn og unge. 
Skolesjef tar kontakt med foredragsholdere. Videre forberedelse og fordeling av 
arbeidsoppgaver knyttet til temakvelden tas på neste møte i KFAU.



Sak 12/13 Kulturskoletimen som innføres i skolen fra høsten 2013-2014
Det var ikke kommet inn innspill fra FAU fra skolene om organisering av 
Kulturskoletimen slik det ble orientert om i sist møte. 

Sak 13/13 Tilbakemeldinger fra FAU om samarbeidet mellom skole og hjem fungerer 
slik det er uttrykt i ”Den gode skole”.
For å sikre underveis tilbakemeldinger om skole-hjem samarbeidet slik det er 
skissert i Den gode skole ble FAU ved hver skole utfordret til å gi en muntlig 
tilbakemelding slik de ser det ett år etter at Den gode skole ble vedtatt.

1.Opplever  foreldrene trygghet og tillit til skolen?
FAU ved barnetrinnet uttrykker at de opplever trygghet og tillit i samarbeidet.
FAU ved ungdomstrinnet opplever at det er et forbedringspotensiale i dette 
punktet ved mer åpenhet om saker som oppstår ved skolen, og at foresatte ønsker 
mer dialog om hvordan skolen ivaretar elevene i pausetider. 

2.Opplever foreldrene god informasjon fra skolen?
Positivt at skolene samler opp informasjon i skolenytt som både sendes som 
ranselpost og legges på hjemmesiden.
Foreldrene på barnetrinnet i Eggedal ønsker egen foreldretilgang på Its learning.
Foreldrene på ungdomstrinnet opplever at noe informasjon kommer seint ut.
Alle FAU representantene ønsker bruk av mobilskole det vil si at skolen gir og 
mottar beskjeder på SMS. 

3.Opplever foreldrene at det er et godt samarbeid med høy grad av involvering?
Barnetrinnet opplever høy grad av involvering gjennom foreldremøter og FAU.
FAU ved ungdomstrinnet ønsker at rektor deltar på deler av FAU møter.

4.Opplever foreldre at skole og foreldre er lojale i forhold til hverandres roller, og 
er positive til samarbeid?
Alle FAU representantene melder om positiv tilbakemelding fra egne FAU på det 
punktet.

Sak 14/13 Lærerdeltakelse på 17.mai arrangementer ved skolen.
Utdanningsforbundet i Sigdal ønsker å reforhandle avtalen om at to lærere deltar 
på 17.mai arrangementet for å bistå i organisering av barnetoget. Skolesjef ønsker 
innspill fra FAU for å få deres syn på saken. Innspill bes formidles skolesjef innen
1.september og vil bli vurdert i forbindelse med drøfting av saken høsten 2013.

Sak 15/13 Søknad om skoleskyss på grunn av farlig skolevei.
Skolesjef orienterte om at man dette skoleåret har vurdert søknader om skyss på 
grunn av farlig skolevei i samarbeid med Trygg Trafikk. Dette for å sikre en mest 
mulig riktig behandling av søknadene.  I alt er det kommet inn 33 søknader og 28 
av disse er innvilget enten som skyss hele året eller som vinterskyss.

Sak 16/13 Felles bussreglement



Fylkesmannen i Buskerud har gitt Sigdal kommune pålegg om å sikre elevenes 
psykososiale miljø på skolebussen. I den forbindelse er det utarbeidet ett felles 
bussreglement for barnetrinnet i kommunen og ett for ungdomstrinnet. 

Det er svært viktig at både skolen og foresatte følger opp at bussreglementet følges
ved for eksempel at det er en sak både for foreldremøter, skolemiljøutvalg og 
FAU ved den enkelte skole.

Eventuellt

Neste møte ble satt til 

Dette blir siste møte for sittende KFAU.

Representantene for KFAU ber om å orientere nye representanter om 
arbeidet.


