
Referat fra  KFU møte onsdag 04/04-18  

Tilstede: Vormsund, Årnes, Neskollen, Skogbygda, Framtun, Østgård, Auli og Runni 

Fraværende: Fenstad og Fjellfoten  

 

1. Godkjenning av referat og møteinnkallelse  

 Referat og innkalling godkjent 

 

2. Informasjon fra og spørsmål til kommunalsjef Mona Andersen  

 Mona Andersen informerte om satsningen på livsmestring i «Et løft i Nes-skolen». 

Målet er at flere skal gjennomføre videregående skole. Hun informerte om opplegget 

«Mitt valg», psykologisk førstehjelp og «URO» som er vesentlige tiltak i Nes-skolen i 

forhold til sosial kompetanse og livsmestring.  

 

Hun informerte også om situasjonen rundt skolebygg/skolestruktur Ad-hoc tiltak:  

 Fenstad skal få en brakke til. Situasjonen på Neskollen jobbes det med. 

 

Fremtidig skolestruktur vedtatt i kommunestyre juni 2017: 

I forhold til leirskole informerte hun om at administrasjonen har fått i oppdrag fra politikerne 

å utrede Flolangen som leirskole.  

 

Hun informerte om «Inn på tunet» som et  alternativ til ordinær undervisning. Det er 

ungdomsskolene i Nes som bruker dette i dag. Politikerne har gitt administrasjonen i oppdrag 

å se på hvordan dette kan finansieres, da dette er et dyrt opplegg for skolene.  

 

Skåningsrund skole er en spesialskole. Denne skolen er et interkommunalt samarbeid. Mona 

Andersen uttrykte bekymring rundt at dette samarbeidet antakelig ikke kommer til å fortsette 

etter kommunesammenslåingene i 2020. 

 

KFU ønsker god informasjonsflyt og kommunens representanter tilstede på KFUs møter. 

Mona Andersen informerte om at skolefagligrådgiver Sølvi Kaupang kommer til å være vår 

kontaktperson. 



 

3. Hvordan fremstår vedtekter og informasjon fra KFU på kommunens hjemmeside?  

Det ligger fortsatt vedtekter fra 2006 på kommunens hjemmeside. Mona Andersen skal få 

Elin Brede Kristiansen til å endre dette.   

 

 

4. Trafikkhåndtering ved  Fenstad skole  

Fenstad skole opplever stor utfordring vedrørende trafikksikkerhet ved skolen.  

 Forslag til tiltak fra KFU: 

 Smarbeid med kommunes tekniske avdeling 

 God informasjon om trafikkhåndtering til foresatte 

 Anita fra Neskollen lager et felles skriv angående FFUs bekymring rundt 

trafikkhåndtering på enkelte av skolene i Nes. Hun sender dette brevet til teknisk 

avdeling 

 Dirigering av trafikken  

 Samarbeid med verneombud 

 

5.  Gode opplevelser og sosiale arrangementer.  

Vormsund skole: VUS kafe, juleball 

Årnes skole: sykkeldag, åpen skoledag 

Runni ungdomsskole: 8-trinns velkomstfest, Halloweenfest, Vinterball, temafest/vårfest                                                                

og 10.trinnsfest                                            

Framtun: Dugnad  

Østgård: Elevkveld for 5.-7.trinn 

Auli: skoleball for 5.-7.trinn, forbyggende arbeid mot mobbing, sløydprosjekt, mye 

arrangementer i klassene arrangert av klassekontaktene 

Neskollen:  

Skogbygda: skoleball for 5.-7.trinn 

 

6. Eventuelt- Sammensetning av FAU 

 

Sammensetningene i FAU organiseres forskjellig på skolene. 

- Alle klassekontakter  i FAU, men et eget styre. 

- Alle klassekontakter er FAU styre 

- Bare eget styre, uten klassekontakter 

 

Neste møte blir 30. mai 

Referent Marit D. Kristiansen 


