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INTERNT NOTAT 

 
Skolesjefen 
 
Til:  Medlemmer av KFAU 
Kopi:  OP/OP/SJ Stig Jørstad 

 OP/OP/AHF Anne Hilde Fragått 
 OP/OP/GFL Gunvor Marie Flatin Lien 
 OP/OP/MFL Mona Flintegård 

 
   

   
Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato 
A12 S.nr: 16/1279-32 Sbh: ST  22.09.2018 
                                 L.nr: 13092/18 
 

REFERAT FRA MØTE I KOMMUNALT FORELDREUTVALG SEPTEMBER 2018  
Tilstede:  Anne Berner, Heike Andrea Haug, Mette Gabrielsen,Ole Morten Vatnås  og Berit 
Kathrine Jokerud ( for Susanne Taalesen)  
Forfall: Foreldrerepresentenantene fra SUS, Roger Faane og Hege Narum 
 
 

Sak 1 Konstituering av nytt styre i 
KFAU 
 
 

Det ble kort informert om foreldremedvirkning , 
mandatet til  KFAU og det ble delt  ut heftet « Skole- 
hjem samarbeid i Sigdalsskolen». 
Det ble også vist til møtekalenderen og medlemmene ble 
oppfordret til å følge med på datoer og saker til bla 
Hovedutvalget.  
 
Nye medlemmer inn i  KFAU: Ole Morten Vatnås og 
Hege Narum. Mette Gabrielsen gjenvalgt for en ny 2 års 
periode.  
 
Styret konstituerte seg slik:  
Anne Berner : Leder 
Ole Morten Vatnås : nestleder. 
 
 

Sak 2 Regnskapsrapport for 2. tertial 
 

Kort orientering om 2. tertial som  viser et forbruk på  97 
Prosent.  
 

Sak 3 Leirskoleopphold 
 

Det er ønskelig å inngå fortsatt avtale med Knattholmen 
for en ny 5 års periode. Sak til politisk behandling nå i 
september. Avgjøres i Kommunestyre 25. oktober . 
 
KFAU er positive til at det er leirskole på Knattholmen.   
 



Sak 4 Plan for inkluderende skole og 
barnehagemiljø 
 

Det ble orientert om prosjektet og planen for 
inkluderende skole og barnehagemiljø.  
som er utg. pkt. for satsningen på tidlig innsats, 
inkludering og fellesskap i bhg. og barneskolene.  
 
Ole Morten og Heike orienterte kort om miljølærer på 
Nerstad skole. Er dette noe de har på de andre skolene 
også?  
 

Sak 5 Kompetanseutviklingsplan for 
sigdalskolen 
 

Det utarbeides årlig en helhetlig plan for 
kompetanseutvikling for alle medarbeidere i 
Sigdalsskolen. Planen innebefatter både etter og 
videreutdanning.  
 

Sak 6  Budsjettjusteringssak Sigdal 
ungdomsskole 
 

Taket på samfunnshuset i Prestfoss har lekkasje, og på 
bakgrunn av at det kreves en større investering er det 
foretatt en budsjettjustering.  Arbeidet er godt i gang, og 
hele prosjektet, som utføres av Problikk planlegges 
ferdigstilt i løpet av høsten 2018.  
 

Sak 7 Barnehage og skoleanalyse.  
 

Norconsult har fått oppdraget  med å foreta 
analysearbeidet. De starter opp med befaringer i uke 41. 
Det vil bli utarbeidet en  
rapporten som skal inngå som grunnlag for videre 
utarbeidelse av en plan for barnehagene og Sigdalskolen 
inn i framtida.  
 
Vi så på et fra filmer om Sigdal, og det ble drøftet litt om 
hva som skulle til for å få folk til å flytte til Sigdal.  
Kommunen må jobbe aktivt for å få folk til bygda. 
Begynne å tenke litt nytt. 

Evt.  
Innkalling til  KFAU 
 
 
 
 
Taushetsplikt innad i KFAU? 
 
 

 
KFAU medlemmene ønsker å få innkalling på e-
post.  
Administrasjonen purrer opp oversikt over KFAU 
representantene fra SUS. 
 
Saken tas opp på neste møte. 

  
Nytt møte i KFAU:12. november kl 18 00 
 
 
Med hilsen 
 
Berit Kathrine Jokerud 
       Ref. 


