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Til: Medlemmer av KFU 
Kopi:  OP/OP/SJ Stig Jørstad 
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Referat fra møte i KFAU 26.08.2019  
 

Referat fra KFAU 26.august 2019 

Tilstede: Anne Berner (Prestfoss skole), Susanne Taalesen, Margarita Lankina (Eggedal 

skole) , Roger Faane ( Prestfoss skole), Ole Morten Vatnås (Nerstad skole) og Berit 

Grønhovd Wiersdalen  (Sigdal ungdomsskole) 

 

Frafall: Jan Ottar Andersen ( Nerstad skole) 

              En representant fra ungdomssskolen 

              En representant fra Eggedal skole 

 

 

Anne Berner er leder av KFAU .Konstituering av årets styre vil skje på neste møte, da 

alle skolene har hatt første FAU.  

Taushetserklæring: Delt ut og underskrevet.  

 

Hva er kommunalt FAU? v/ skolesjefen 

I mange kommuner finnes det kommunale foreldreutvalg (KFU) som representerer alle 

FAU-ene i en kommune. KFU-ene er opprettet på frivillig basis, og er ikke lovpålagt. 

De kommunale foreldreutvalgene driver opplæring og erfaringsutveksling med FAU-ene 

i sin kommune. 

file:///C:/Users/402sta/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bb

we/TempState/Downloads/Kommunale+foreldreutvalg+(bokmål).pdf 

 

 

file:///C:/Users/402sta/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Kommunale+foreldreutvalg+(bokmål).pdf
file:///C:/Users/402sta/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Kommunale+foreldreutvalg+(bokmål).pdf


 

 

 

Sak 17/19 

 

 

Retningslinjer farlig skolevei Skolesjefen orienterte om saken. 

Informasjon om saken ligger i papirene til 

hovedutvalget. Ligger på nettsiden til 

kommunen under politikk- møtekalender- 

når du trykker på dato for møtet så kommer 

saken opp.  

Sak 19/19 Forvaltningsrevisjon 2019 Skolesjefen orienterte om saken, og gikk 

igjennom punktene i rapporten. 

 

Sak 20/19 Oppfølging fra forrige møte 

11.novemer Torill Braaten FUG- 

felles opplæring 

 

 Foreleser fra FUG: opplæringsøkt 

FAU/KFAU 

Retningslinjer. Hva er FAU?  

Servering: Roger bestiller kringle 

Koke kaffe: Margarita og Berit 

Sted: Sigdal ungdomsskolen klokka 18:00 

Ca: 40 stk  

Kontakt med FUG/ lage innkalling: Anne og 

Ole Morten  

Bestille rom: Susanne/ Stig 

 

Vi møtes klokka 17:00 på kantina på u- 

skolen 

 

 

 

 

 

Sak 21/19 Skolestruktur 

Kommunestyrets vedtak: 

Kommunestyrets vedtak i sak 88/18 

om å nedsette et utvalg for å 

vurdere skoleorganisering, herunder 

skolestruktur oppheves. I stedet 

satses det offensivt på å 

markedsføre de gode skolene og 

skolebygningene i Sigdal med tanke 

på å opprettholde og helst øke 

elevtallet og folketallet i kommune. 

Jf. Vedtatt målsetting i 

Kommuneplan. Kommunestyret ber 

hovedutvalget for oppvekst og 

kultur å vurdere ulike 

samarbeidsformer mellom de ulike 

skolene, samt å invitere våre private 

barnehageeiere, samt involvering av 

ansatte og innbyggere for å vurdere 

fremtidige samarbeidsformer og 

Informasjon om vedtak i Kommunestyret 

om skolestruktur og veien videre. 

 

Kommunalt foreldreutvalg mener det er 

vanskelig å forstå hva vedtaket betyr helt 

konkret.  

 

 



muligheter. 

 

Sak 22/19 Refererte saker Barnehageutvalg- prosjektskisse.  

Sak 23/19 Kompetanseutviklingsplan 

skoleåret 2019/20 

Skolesjefen orienterte om saken. 

Sak 24/19 Plan for veiledning av nye lærere Skolesjefen orienterer. 

 

Eventuelt:  

 Skolesjefen sjekker opp vedtaket om skoledagsorganiseringen. 

Legges ved i referatet. 

 Vedr. saker: Kan bruke FAU, rektor eller skolesjef. 

 Tilsettingsprosess  

 

 

Vedlegg: 

Vedtak fra kommunestyret om skoledagsorganiseringen: 

Kommunestyrets vedtak 25.april 2019:  

For å sikre at skolen i Sigdal oppfyller det lovpålagte minstetimetallet i skolen gis 

rådmann fullmakt til å organisere skoledagsorganiseringen innenfor dagens ordning 

med fri på onsdager for 1. og 2. klasse som i dag.   

Skoledagsorganiseringen trekkes ikke inn i saken om skolestruktur i Sigdal.  

  

 

 

 

 

 

NYTT MØTE: KFAU klokka 17:00. 11/11-19 
 
 
 
Med hilsen 
referent 
 
Susanne Taalesen 
Skolesjef 


