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SIGDAL KOMMUNE 

INTERNT NOTAT 

 
Skolesjefen 
 

 

 

Til:  

Kopi:  OP/OP/SJ Stig Jørstad 

 OP/OP/GFL Gunvor Marie Flatin Lien 

 OP/OP/KAI Kari Aasen Ingebo 

 OP/OP/AHF Anne Hilde Fragått 
 

 
  

Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato 

A12 S.nr: 12/325-30 Sbh: ST  10.08.2015 

                               L.nr: 5360/15 

REFERAT FRA MØTE I KOMMUNALT FORELDREUTVALG MANDAG 17.08 .2015  

 
Tilstede: Janne Frøvoll, Eggedal skole  

Evija Lazdans, Eggedal skole  

Berit G. Wiersdalen, Nerstad skole  

Monica Nordli, Nerstad skole  

Susanne Taalesen, skolesjef  

Frafall:  

Eli Hiaasen, Prestfoss skole 
Hilde Hansen, Prestfoss skole  

Frode Borge, Sigdal ungdomsskole  

 

Sak 8/15  Tertialrapport regnskap 2015. 

 Skolesjefen orienterte om saken. 

 

Sak 9/15 Kompetanseplan for skolene i Sigdal 2016.  

Kommunen skal ha tre lærere på videreutdanning kommende skoleår. Fokus ute på alle skolene 

skal være KLASSELEDELSE i tre semestre. Kommunen deltar i nettverk med Modum, 

Krødsherad, Hole og Ringerike. 

 

Sak 10/15 Budsjettjustering planområde 3  

Eggedal skole har et prosjekt på innkjøp av innbruddsalarm. Skolen søker om å omdisponere 

resterende midler til innkjøp av radiatorer. 

 

Sak 11/15 Ungdomstrinn i utvikling  

Alle skolene i Sigdal kommune deltar på ungdomstrinn i utvikling. Tema er klasseledelse. 

Kommunen har en ressurslærer for ungdomstrinnet og en for barnetrinnet.  

Sak 12/15 Nytt skoleåret 2015/16  

Ny plan i kroppsøving – gjelder svømming. Nye regler for kompetansekrav til lærere i 

grunnskolen. Se www.utdanningsdirektoratet.no 

http://www.utdanningsdirektoratet.no/


 

Sak 13/15 Lærerløftet  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/planer/kd_strategiskole_web.pdf 

Skolesjefen legger ved sine notater om Lærerløftet i mailen ut til medlemmene i KFAU. 

 

Sak 14/15. Feide  

Feide betyr felles elektronisk identitet. Det vil si at når du logger deg inn en gang (på for eksempel 

Its learning) – kommer du direkte inn på andre nettsider som skolen har lisenser på.  

Skolen styrer tilganger til nettsider/skoleplattform ett sted – i sitt administrasjonssystem. 

 

Sak 15/15Dialogmøter høsten  

  

Nerstad skole 2. september 

Eggedal skole 15.september 

Prestfoss skole17.september 

Sigdal ungdomsskole 22.september 

Eventuelt: 

Alle medlemmene i KFAU – går igjennom vedtektene for FAU med ny leder / FAU på skolen. 

Om endringer ønskes, så meldes det inn i neste KFAU- møte. Eggedal FAU har laga en 

sjekkliste for eget FAU.  

 

Medlemmene i KFAU er meget fornøyd med skolene og lærerne. Det har vært en svært god 

utvikling de siste 8-10 årene. KFAU synes det er svært bra at lærerne får muligheter til 

videreutdanning. 

 

På bakgrunn av endringer i svømmeplanen- ønsker KFAU å være en pådriver for informasjon 

om mulige svømmekurs. I Eggedal arrangeres svømmekurs og familiebading. I Prestfoss er 

det fredagsbading. I Eggedal har førsteklasseforeldrene de siste tre årene arrangert badedag for 

ungene sine en gang i uka. Skolesjefen får inn nøyaktige tidspunkt for kursene – og sørger for 

at informasjonen kommer ut for eksempel: facebook, kommunesiden, kommunenytt.  

 

KFAU ber om at skolekontoret tar en henvendelse til barnehagene for å se på en mulig 

koordinering om planleggingsdagene. 

 

Den nye SFO- ordningen har ikke nådd helt frem til alle foreldre. Ikke alle har fått med seg at 

det ikke er ekstrabetaling for dagene før/etter sommerferie, høstferie og vinterferie. Dette er nå 

inkludert i foreldrebetalingen. 

 

Med hilsen 

 

Susanne Taalesen 

Skolesjef 

 

Vedlegg: 

- Vedtekter for FAU i Sigdal kommune 

- Sjekkliste fra Eggedal FAU. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/planer/kd_strategiskole_web.pdf

