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REFERAT Nes KFU 
 

 

Dato: 31.08.2022 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) Fenstad  X 

Jeannett Horne Storhaug Auli  X 

Omid Taheri 
Anette Gundersen 

Fjellfoten  
X 
 

Nina Hultquist Framtun   

Aneth Winger 
Torill 

Neskollen  
 
 

Mari Strendo Bøhn Skogbygda  

Gunn-Irene Nilsen Østgård X 

Jesper Lønnquist Årnes  

Vidar Juel Larsen Runni X 

Eva Marie Ruud Gulbrandsen Vormsund  

Margareth Myrlund Nes kommune X 

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

 
a. Referat fra 01.06.2022 godkjent. 
b. Innkalling godkjent.  Ingen innkomne saker. 

 
Sak nr. 2 Valg av referent 

 
- Gunn-Irene Nilsen valgt. 

 
Sak nr. 3 
Sak nr. 4 

En positiv ting som har skjedd i forbindelse med skoleoppstart 
En konstruktiv ting som skal jobbes videre med dette skoleåret 

 
- Auli skole 

o Nåværende Rektor, Øivind Svendsen, skal pensjonere seg.  FAU har 
hatt et godt samarbeid med han opp igjennom årene. 

o Det bygges, skolegården er mer som en byggeplass akkurat nå.  Det er 
meldt om støy fra byggingen på skolen. 

- Runni ungdomsskole 
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o Meget positivt at Sigurd Løken ble ansatt som Rektor.  Både elever og 
voksne er veldig fornøyd med det. 

o Det har vært færre store hendelser den siste tiden. 
o FAU startet opp med blanke ark i fjor.  De har nå fått struktur på ting og 

jobber med å bygge opp et FAU på nytt.  Håper å få til en rullering som 
fungerer. 

o 10. klasse pleier å ha en avslutningstur hvert år.  Nå som det har vært 
pandemi, har ikke FAU fått inn de midlene de vanligvis får inn.  FAU har 
derfor ikke midler til å støtte 10. klassetur.  Det er satt i gang ulike 
dugnader for å få inn midler.  Det stilles spørsmål om det er mulig å få 
noe støtte fra kommunen til dette. 

- Fjellfoten skole 
o Har hatt årets første FAU-møte.  Det er veldig mye positivt å melde om, 

alt går på skinner. 
o De har nå fått tilbake Rektor, noe de er glade for.  De har også fått inn 

en ny assisterende rektor. 
- Østgård skole 

o Har hatt et Klassekontaktmøte, hvor klassekontakter og lærere var 
tilstede, samt et FAU-møte samme dag.   

o Opplever at den jobben som ble lagt ned i fjor med tanke på rutiner og 
dokumentmaler nå gir avkastning.  En positiv start på skoleåret. 

- Fenstad skole 
o Merete Ottosen er ikke lenger representant for Fenstad skole, da hun 

ikke lenger har barn på barneskolen.  Det kommer en ny representant 
til neste KFU-møte. 

o Det jobbes iherdig i forhold til parkeringsplass. 
o Det jobbes med å få på plass byggetillatelse for ny skole. 
o FAU jobber aktivt med forebyggende. 

 
Sak nr. 5 Saker fra kommunen 

 

a. Informasjon om ulike tilbud fra fritid og forebygging i Nes kommune 
 

- Jobber i et team bestående av Fram, ungdomslos, utekontakter og 
fritidsklubben. 

o Ungdomslosen jobber aktivt opp mot ungdomsskolene og videregående 
skolene. De jobber blant annet med ungdom med skolevegring.  
Ungdomslosen skal ikke bedrive et behandlende opplegg, men skal 
være et positivt innslag. 

o Utekontakten bidrar blant annet med en friluftsgruppe en dag i uka på 
hver av ungdomsskolene.  Denne gruppa er for elever som trenger litt 
annen motivasjon til skolearbeid. 

o Ellers er de mye ute i Årnes sentrum etter skoletid.  De vil fremover 
drive med felting rundt om i Nes tre dager i uka.  Dette skal både være 
forebyggende og oppsøkende, dersom de får informasjon om steder 
der det foregår ugreie ting. 

o De har fått nytt lokale i BB-senteret/Amfi-senteret på Årnes.  Det står 
«Ung Nes» på døra.  Er døren åpen, er man velkommen inn.  Dette 
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lokalet skal ikke erstatte fritidsklubben, men være en 
informasjonskanal. 

o Teamet skal ha månedlige forebyggende møter med ulike faggrupper 
(SLT – Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak). 

o Det er en promovideo på trappene.  Denne sendes også ut til FAU-ene. 
o Målet er å være tilstede og være tilgjengelige. 

 

Sak nr. 6 Sak fra andre instanser 

 

- Ingen saker. 

 

Sak nr. 7 Eventuelt 

 

- Fjellfoten skole 
o Etterspør mulighetsstudie for å benytte seg av arealet skolen har for å 

få plass til flere elever.  Det er fullt på Fjellfoten. 
o Margaret Myrlund har purret på dette. 

- Fenstad skole 
o Det har vært gjennomført en mulighetsstudie der, men de venter nå på 

en avklaring rundt et nytt boligfelt. 
- Kommunen 

o Det er gjennomført en spørreundersøkelse angående skolefrokost i 
ungdomsskolen.  Nesten 80% svarte at de ønsket å benytte seg av det.  
Skolefrokosten må ut på anbud, deretter har kommunen håp om at det 
er i gang fra november. 

 
 

- Neste møtedato: 3. november 2022.  Innkallingen sendes ut per e-post. 


