
Møtereferat fra KFU møte onsdag 30/05-18 kl 19.00 Nes Kommune  

 

 
1. Oppsummering og godkjennelse av forrige møtes referat 

Referatet ble godkjent.  

Tilstede: Østgård, Skaubygda, Auli, Fenstad, Vormsund U.S. Runni U.S. 

Ikke tilstede: Årnes, Fjellfoten, Neskollen og Fremtun.  

 

2. Nye vedtekter  

Vedtekter må gjennomleses ytterligere, og forslag til endringer mottas fire uker før årsmøte. 

Det fremgår nemlig av tidligere vedtekter, at vedtekter kun kan endres ved årsmøte, og ikke 

ved lignende prosedyre som ble gjort i vår. Ytterligere står det at årsmøte blir holdt tidlig høst, 

hvor forrige års KFU representanter bør være til stede, sammen med mulig ny KFU 

representant, for å gjøre overgang til nytt KFU styre godt. 

 

3. «Mitt valg». Marte refererer fra kommunalt møte og invitasjon fra «Mitt valg» 

Marte Clason refererte fra møte i kommunen om «Mitt valg». Alle KFU representantene følger 

opp på hvordan «Mitt valg» anvendes og kommer til syne på de enkelte skolene, da det er 

forskjellige prosedyrer og rutiner for hvordan «Mitt valg» implementeres i uv og brukes. KFU 

anser kommunikasjonen til foreldrene på dette området som særlig viktig, da det kan bidra til 

en god og hensiktsmessig innsikt i barnas læring i livsmestring, og som kan bidra til å fremme 

et godt miljø. Sølvi Egner Kaupang skal oppfordre rektorene til å informerer om «Mitt valg» på 

foreldremøter til høsten.  

VUS kommer til å ha «Mitt valg» som tema på høstens VUS kafe. 

KFU anbefaler samtlige FAUer til å ta opp «Et løft i Nes-skolen» på sine FAU møter, på denne 

måten arbeider alle skolene i Nes målrettet med samme handlingsplan, og det blir enklere å 

dele utfordringer og gode erfaringer.  

 

4. KFU representant refererer fra kommunalt møte og invitasjon til drøftelse av «livsmestring i 

Nes skolen».  

Marit D. Kristiansen refererte fra dialogkonferansen. Det var et godt møte med gode drøftelser 

om livsmestring og trivsel, også med stort engasjement fra elever, til det videre arbeidet med 

livsmestring.  



KFU ønsker å få invitasjonen litt før.  

 

 

5. Folkehelseuka. En representant fra KFU har vært representert i en samarbeidsgruppe, som 

arbeider mot folkehelseuka i Nes kommune til høsten.  

Linda Badstuen informerte fra de første møtene til samarbeidsgruppen om folkehelseuka og 

planene så langt.  

Formålet med å inndra KFU representant var å få med flere barnefamilier. Linda meddeler at 

det er vanskelig å få fremmet folkehelsearrangement relatert til skole, både hva angår 

skolenes interesse med mange agendaer i forveien, men også samarbeidsgruppens tilgang for 

å vekke engasjement. Som utgangspunkt er dette et godt engasjement, men mangler litt 

håndterbarheten. Det er forståelig og begripelig at dette er viktig, men for mange 

uhåndterbart. Kanskje relevant med flere relevante representanter fra målgruppen, og en 

implementeringsstrategi.  

 

 

6. Samarbeid hjem – skole/ brukere til foresatte på it’s learning 

KFU representantene diskuterte bruken av læringsbrett og it’s learning som læringsplattform. 

Flere KFU representanter uttrykker store utfordringer med it’s learning som 

kommunikasjonsmiddel med skolen, da den ikke gir foreldrene den nødvendige innsikt og 

oversikt over fag og oppgaver, for å kunne hjelpe og bidra med barnas læringsutvikling.  Sølvi 

Egner Kaupang informerte om at DGI nå jobber med å finne en bedre kommunikasjonsmodell 

som gjør kommunikasjonen mellom skolen og foresatte bedre, både hva angår innsikt i barnas 

realfag, men også mellom skole og foreldre. Dette gjelder altså på flere punkter. Denne 

utredningen skal være klar i juni og det er meningen at det skal tas i bruk en ny 

kommunikasjonsmodell ved skolestart 2019. KFU ønsker at foresatte skal være involvert i 

denne prosessen.   

KFU anbefaler at alle skolene bruker mail som kommunikasjonsmiddel, både for å sikre at 

informasjon kommer foreldrene i hende, og fordi de anser dette som mere 

omkostningseffektivt. Informasjon om møter o.l. vil hele tiden ligge tilgjengelig elektronisk. 

Ytterligere er det en måte å fremme foreldreengasjementer som fremgår av kommunenes 

handlingsplan.  

 

Det er vanskelig å logge inn for foresatte i it’slearning.  

 

 

 



7. Hvordan gikk arrangement rundt 17. mai på de respektive skolene.  

Det var et vellykket arrangement på de fleste skolene. Igjen var det noen utfordringer med 

bl.a. rekrutering ved Neskollen. Det anbefales at KFU representanter utarbeider et mere 

detaljert dokument, hvor organisering og planlegging av f.eks. 17. mai fremstår tydelig, og 

dokumentet kan anvendes i en planleggingsfase for en skole som kan oppleve utfordringer ved 

arrangementer.  

 

8. Endelig forslag til presentasjon av mental sunnhet for foreldregruppen ved skolene i Nes fra 

høsten -18.  

Etter flere konstruktive innspill fra KFU representanter om implementering av et tilbud til 

foreldre hva angår Mental helse og ABC, samt gode presentasjoner fra Senter for 

helsefremmende arbeid ved AHUS, vil KFU fra høsten -18 tilbyde skolene et foredrag, av en 

times varighet. Her vil det primært være en faglig presentasjon med en liten refleksionsøvelse 

med sidemann. Avslutningsvis vil Kahoot (verktøy som anvendes i undervisning) anvendes som 

et mulig evalueringsverktøy, men også gi foreldrene innspill i et læringsverktøy. Fokus for 

foredraget vil være:  

Hvordan kan vi som foreldre støtte skolen i deres arbeid med å fremme livsmestring hos 

våre barn? (I tråd med handlingsplanen for Nes kommune samt læreplanen) 

 

Og hvordan kan vi som foreldre støtte våres barn i å mestre livet? (I tråd med den nasjonale 

retningslinjenen «mestre hele livet» med presentasjonen av det teoretiske rammeverket 

ABC 

 

Dette vil tilbys som et frivillig foreldremøte, og er kun for de som selv ønsker å delta og få 

innsikt i livsmestring og mental helse. Intensjonen fra KFU, er å skape gjennomsiktighet for 

foreldrene, og støtte skolen i deres arbeid med livsmestring. På denne måten arbeider både 

skole og foreldre med å fremme gode oppvekstmiljøer for barn og elever i Nes kommune, som 

forskning viser er av stor betydning for læring. Ytterligere er formålet å tydeliggjøre for 

foreldrene hvorfor livsmestring blir prioritert av Udir, og hvordan det bl.a. arbeides og 

fokuseres på det å lære barna våre å mestre livet fra nasjonalt nivå. Det er en av de nasjonale 

strategiene, ABC for mental helse/sunnhet, som det vil tas utgangspunkt i.  

 

Fenstad skole har valgt å avslå dette tilbudet.  

 

9. Neste møte/ Årsmøte i KFU vil ligge 26. september 2018, kl 19.00 Nes kommune.  

 

 

P.s. En kollega av Marte Clason tipset om Norges eldste feriekoloni, Hudøy. Den respektive skolen 

hvor hennes barn går (ca 200 elever), reiser hvert år til Hudøy på langhelg. Dette koster 700 kr per 



elev og dekker kost og losji samt båttur. De har organisert det økonomisk som følgende; FAU 

dekker transport, foreldre dekker oppholdet. De foreldrene som ikke har økonomi til å dekke 

oppholdet, kan søke FAU om å dekke omkostninger. Frivillige foreldre er med på turen som de selv 

betaler.  

 

 

 

 

 

Vi i KFU ønsker alle en god sommer.  


