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REFERAT Nes KFU 
 

 

Dato: 03.11.2022 Sted: Rådhuset, Nes kommune 
Møteleder: Merete Ottosen Referent: Gunn-Irene Nilsen 
Innkalt av: Merete Ottosen 

 
Distribusjonsliste for referat: 

Navn Enhet Deltaker/ Forfall (x ved 
oppmøte) 

Merete Ottosen (Leder)  X 

 Fenstad  

Jeannett Horne Storhaug Auli  X 

Omid Taheri 
Anette Gundersen 

Fjellfoten  
X 
 

Nina Hultquist Framtun  X 

Aneth Winger 
Torill Nevland 

Neskollen  
X 
 

Mari Strendo Bøhn Skogbygda  

Gunn-Irene Nilsen Østgård X 

Ingrid Marie Auke Årnes  

Vidar Juel Larsen Runni X 

Eva Marie Ruud Gulbrandsen Vormsund X 

Margareth Myrlund Nes kommune X 

 
Sak nr.1  Godkjennelse av innkalling og spørsmål til forrige møtes referat 

 
a. Referat fra 31.08.2022 godkjent.  Årsmøteprotokoll godkjent og underskrives 

ved neste møte. 
b. Innkalling godkjent. 

a. Sak innkommet i etterkant: Skøytebanen på Fjellfoten. 
 
Sak nr. 2 Saker fra kommunen 

 
1. Deltakelse i Oppfølgingsordningen 

 Kommunen skal sammen med statsforvalteren bygge kapasitet og 
kompetanse for å drive kvalitetsutvikling i tråd med nasjonale føringer. 

 Godt og inkluderende læringsmiljø. 
 Barn som har behov for det, skal få hjelp til å utvikle sitt 

potensiale. 
 Mål om at alle lykkes i opplæringen og utdanningen. 

 Arbeidet vil gå over 3 år. 
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 Nes kommune er plukket ut som følge av lav score på grunnskolepoeng 
over tid, samt «stort strekk i laget» (store forskjeller mellom skolene) på 
resultater på elevundersøkelse og nasjonale prøver. 

 Kommunen får støtte og veiledning fra Universitetet i Stavanger. 
 Oppfølgingsordningen vil føre til at bl.a. lærere vil få prioritet på ulike 

videreutdanninger. 
 Kommunen kan søke om midler. 
 Læringsmiljøløftet fortsetter som planlagt. 

2. Arbeid med Læringsmiljøløftet 
 Dette arbeidet går over 2 skole-/barnehageår. 
 Alle barneskolene og de kommunale barnehagene er i gang med 

arbeidet, men er på ulike steder i prosessen som følge av ulike 
oppstartstider. 

 Målet med Læringsmiljøløftet er at alle skal ha det trygt og godt på 
skolen. 

3. Revidering av «Et Løft i Nes-skolen» 
 Leder for prosjektet orienterte om arbeidet som er i gang.  Håper å ha 

mye på plass innen februar 2023. 
4. Status budsjett 2023 

 Kommunen er nødt til å foreta store innsparinger.  Dette er krevende.  
De har klart å skjerme det som skjer i klasserommene, det har ikke gått 
utover voksentetthet.  Rektorer på skolene og styrere i barnehagene 
har vært med på prosessen. 

 Budsjettet skal opp til høring fredag 11.11.22.  Budsjettet legges 
deretter ut på kommunens side. 

5. Status gratis skolemat u-skolen 
 Mandag 07.11.2022 skal kommunen velge leverandør blant de som har 

kommet med tilbud.  Deretter er det 10 dagers karenstid før de kan 
inngå kontrakt, slik at konkurrenter kan komme med innsigelser. 

 Det blir oppstart av ordningen så fort leverandør kan levere etter 
kontraktsinngåelse. 

 
Sak nr. 3 
 

Bursdager 

 
 Framtun skole 

o Foreldrene til bursdagsbarnet kjøper inn en gave fra hele klassen. 
o Det bes inn alle jenter, alle gutter eller hele klassen. 
o Dette temaet tas opp på første foreldremøtet i alle klasser, deretter blir 

klassen enige om «kjøreregler». 
 Auli skole 

o De fleste inviterer bare noen få til bursdager. 
o Siden koronaen har ikke bursdager vært så stort fokus. 

 Østgård skole 
o Felles retningslinjer for hele skolen; bes det inn til bursdag skal alle 

jentene, alle guttene eller hele klassen inviteres. 
o Retningslinjer rundt gaver avtales innad i hver klasse. 
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 Neskollen skole 
o De yngste klassene har gått for en gave som kjøpes inn av foreldrene til 

bursdagsbarnet. 
o Ellers kjøpes det inn gaver til 50-100 kroner. 
o Det er ikke utlån av gymsal på Neskollen lenger, noe som gjør det 

utfordrende å be inn alle i klassen med tanke på plass. 
 
Sak nr. 4 Evt. 

 

1. Skåningsrud skole 
 Nes kommune har hatt 15 plasser, men kommunen er ikke lenger 

deleier og Lillestrøm kommune trenger plassene.  Utfasingen vil skje 
over 8 år. 

 Kommunen har behov for et nytt tilbud.  Foreldrestemmen er her viktig.  
Ønsker at foreldre som har, eller har hatt, barn i den gruppa som 
medvirkere i prosessen.  Andre alternativer utredes nå.  Ida Eliseussen 
er prosjektleder. 

 KFU stiller seg bak og støtter de foreldrene som har barn innenfor 
gruppen som har behov for et slikt tilbud. 

 

Fjellfoten skole: Søker midler/hjelp fra kommunen til skøytebane.  Et viktig 
tilbud til elevene. 

 
 

Takk for innsatsen!  God Jul og Godt Nyttår når den tid kommer. 

 

Neste møtedato: 3. mai 2023.  Innkallingen sendes ut per e-post. 

 


