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REFERAT Nes KFU 
 

 

Dato: 02.03.2022 Sted: Teams 
Møteleder: Merete Ottosen Referent: Gunn-Irene Nilsen 
Innkalt av: Merete Ottosen 

 
Distribusjonsliste for referat: 

Navn Enhet Mail  Deltaker/ Forfall (x ved 
oppmøte) 

Merete Ottosen (Leder) Fenstad  merete.johnsen.1984@gmail.com X 

Jeanett Horne Storhaug Auli  jstorhaug@hotmail.com X 

Omid Taheri Fjellfoten  otaheri@online.no X 

Nina Hultquist Framtun  ninahultquist36@gmail.com X 

Anita Ervik Neskollen  anitaervik@hotmail.com  

Cecilie Porsblad Skogbygda cecilie_porsblad@hotmail.com X 

Gunn-Irene Nilsen Østgård g-i.moe@hotmail.no  X 

Jesper Lønnquist Årnes jesper.lonnqvist@oo.no  

Caroline Fridtun Runni carolinefridtun@gmail.com  X 

Eva Marie Ruud Gulbrandsen Vormsund ema-r@online.no  

Margareth Myrlund Nes kommune Margareth.myrlund@nes.kommune.no X 

 
Sak nr.1  Godkjennelse av tidligere referat og møteinnkalling 

 
a. Referat fra 17.11.2021 godkjent. 
b. Innkalling godkjent.  Ingen innkomne saker. 

 
Sak nr. 2 Valg av referent 

 
- Gunn-Irene Nilsen tilbød seg å være referent for dagens møte. 
- Rullerer på referent på møtene fremover. 

 
Sak nr. 3 En positiv ting og en konstruktiv ting som har skjedd i FAU 

 
- Runni Ungdomsskole 

o Skal ha vinterball tirsdag 08.03.2022.  330 påmeldte elever. 
o Lav foreldrepåmelding til å begynne med, men er nå bra både elev- og 

foreldrepåmelding. 
o Foreldrene har gitt samtykke via Visma til gjennomgang av 

sekker/jakker. 
- Auli skole 
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o FAU skal betale for frukt til alle barn med leksehjelp.  Lærer bistår med 
innkjøp av frukt. 

o Har startet med Gledingsskolen. 
o Skal ha et foredrag med Barnevakten i mars/april. 
o Skal ha vinterball for 5.-7. klasse i mars. 

- Skogbygda skole 
o Skal ha vinter-/påskeball for 5.-7. klasse. 

- Framtun skole 
o Skal gjennomføre basar. 
o Jobber med ordinære ting som er satt på vent grunnet 

koronasituasjonen. 
- Fjellfoten skole 

o FAU, Velet og Sparebankstiftelsen har sammen klart å anskaffe 
350.000kr til nytt klatrestativ til skolen. 

o Har utfordringer med parkeringsplassen.  Den er ikke dimensjonert for 
det antallet ansatte/foreldre som er ved skolen per i dag.  Den er heller 
ikke merket etter gjeldende norm.  Sliter med å nå igjennom til 
kommunen. 

o Begynner å gå tilbake til det normale.  Planlegger 17. mai. 
- Østgård skole 

o Det har blitt mange avlysninger grunnet koronasituasjonen. 
o Planlegger nå for de ordinære arrangementene, som Sykkelkveld og 

17. mai. 
- Fenstad skole 

o FAU og skolen har stort fokus på forebyggende arbeid mot mobbing og 
rasisme.  Antirasistisk senter er kontaktet og skal ha aktiviteter med 
barna og lærerne. 

 
Sak nr. 4 Saker fra kommunen 

 
- Det er et trykk fra foreldrene inn mot kommunen vedrørende Jod.  Det er viktig 

å understreke at trusselbildet for Norge ikke er endret.  Kommunen har et 
beredskapslager med tabletter. 

- Kommunen har sendt ut en henvendelse til alle skolene for å sikre at russiske 
barn blir ivaretatt.  Tilbakemeldingene er at de blir ivaretatt på skolen.  
Russiske ansatte opplever utelukkende omsorg fra befolkningen. 

- Nes kommunes elever er nå oppe på nasjonalt nivå på nasjonale prøver.  Det 
er veldig bra. 
 

a. Revidering av Handlingsplan for Et Løft i Nes-skolen 
a. Hovedmål: Utdanning i et godt læringsmiljø. 
b. Det skal settes ned en arbeidsgruppe.  Arbeidsgruppen skal ledes av 

Marius Lier Dahl.  Det ønskes en KFU-representant og en FAU-
representant inn i gruppa.  Disse skal være foreldrerepresentanter.  Det 
skal også være med 4 elever i arbeidsgruppa.  Det er bestemt at disse 
elevene skal plukkes fra Neskollen skole.  Elevperspektivet er viktig. 

i. Merete Ottosen stiller som representant fra KFU. 
ii. Jeanett Horne Storhaug stiller som representant fra FAU. 
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b. Gratis skolemat i ungdomsskolen 
a. Ungdomsskolene er i utgangspunktet ikke så positive til dette tiltaket.  

De melder at elevene er flinke til å spise frokost og ha med matpakke.  
Det er likevel bestemt at dette skal innføres. 

b. En arbeidsgruppe skal se på alternativene til skolemat. 
c. Ungdomsskolene er opptatt av at det må settes av midler til noen som 

kan ordne med maten, da de ønsker å bruke lærerne til det de er ansatt 
til. 

c. Gratis SFO-plass for 1. trinn fra og med høsten 2022 
a. Det skal gis 12 timers gratis SFO.  Dette vil sannsynligvis føre til at alle 

vil gå på SFO.  Nesten alle velger det allerede per i dag. 
b. SFO-lederne er bekymret for at mange kanskje da vil velge bare halv 

plass fremfor hel plass. 
c. Ikke landet på detaljene rundt kjernetid, mat etc. enda.  Dette skal opp 

til politisk behandling i juni. 
d. Resultater fra elevundersøkelsen høsten 2021 

a. Tallene er ikke helt ferdige enda, men de viser at langt færre har 
rapportert om mobbing nå enn året før.  Fornøyd med at det er 
nedgang. 

e. Læringsmiljøløftet og Læringsmiljøprosjektet 
a. Neskollen og Fenstad er ferdige med prosjektet til sommeren. 
b. Skal nå kjøre et Læringsmiljøløfte som bygger på det samme som 

prosjektet.  Alle skolene skal med, også de som var med på prosjektet. 
 
Sak nr. 5 Saker fra andre instanser 

 

- Ingen saker. 

 

Sak nr. 6 Eventuelt 

 

- Merete Ottosen reviderer Vedtektene for Nes KFU etter tilbakemeldinger fra 
representantene.  Reviderte Vedtekter sendes ut til representantene for 
godkjenning og legges deretter ut på kommunens hjemmeside/KFU. 

- FAUene må orientere foreldrene på de respektive skolene om KFU. 

 

- Neste møtedato: 1. juni 2022 kl. 19.00.  Innkallingen sendes ut per e-post. 

 


