
Referat fra KFU-møte 31.01.2018 

Frammøtte: Skogbygda, Østgård, Auli, Haga, Neskollen, Vormsund, Årnes, Fjellfoten, Framtun. 

Andre:  Ida Eliseussen (SLT-koordinator Nes Kommune), Peter og Ashley fra Ahus (senter for 
helsefremmende arbeid) 
 

1. Act-Belong-Commit er satt i gang som et prøveprosjekt ved Fenstad skole der elevene har 
workshops. 

2. Peter og Ashley presenterer en mulig implementeringsstrategi av ABC for foreldre. Det 
inneholder et teoretisk fremlegg, hvor formålet er å gi innsikt og forståelse for bakgrunnen 
for det teoretiske rammeverket. Fremlegget blir etterfulgt av en workshop, som består av et 
tankekart, som utfylles individuelt, som etterfølgende diskuteres i små grupper.  Etter dette 
er diskutert i de små gruppene, består oppgaven i å prioritere de 2/3 viktigste punktene som 
fremkommer av de individuelle tankekartene. Til sist er det en felles diskusjon og refleksjon 
over tanker «foreldrene» har omkring sine 2/3 begreper.  

 
a. Workshopen er ideelt tilpasset en gruppe på 30-50 stk.   

 
b. Workshopen vurderes mest ideelt å forekomme over to kvelder 

 
c. Videre tanker om implementering og utfordringer: 

 Bruke klassekontaktene 

 Ranselpost 

 Workshop i BUK og elevrådene 

 Foreldremøte med ABC som tema med felles teoridel – Workshops klassevis etterpå. 

 Ett opplegg som er obligatorisk for elevene, men der også foreldrene skal delta. 

 Økonomi og ressurser 
 

d. For størst effekt, blir KFU enige om at det er ønskelig å benytte eksterne fasilitatorer 
og foredragsholdere. Dette fordi det vurderes, at eksterne foredragsholdere har en 
større innvirkningskraft på foreldregruppene på de respektive skolene. Både med 
tanke på den teoretiske kompetansen, men også med tanke på at formålet med 
formidlingen av ABC ikke blir forstyrret av tidligere relasjoner til de respektive 
skolenes egne KFU representanter. Ytterligere blir det besluttet at det skal søkes om 
midler fra kommunen (30 000 kr), samt søke midler fra fond, evnetuelt Lions som i 
forveien gir midler og ressurser til «Mitt valg». Her må alle gjerne komme med 
innspill og bidra. 

 
e. Strategisk tenker vi at ABC for mental sunnhet vil presenteres for foreldrene fra 

høsten 2018, ved to workshops. Men dette betinger at omkostninger ved 
formidlingen/workshopene er dekket. Marte vil utarbeide en prosjektprotokoll som 
har til hensikt å vise grunnlag for ønske om implementering av ABC. Samt 
tydeliggjøre et eksempel på en strategi, som vil diskuteres til neste møte. Det vil 
være relevant at det ytterligere kommer frem hvilke interessenter som bør få innsikt 
i prosessen, så den blir gjort meningsfull og begripelig for flest mulige.  

 

 
 



3. Ida Eliseussen fra Nes Kommune informerer: 
Kommunen vil ikke motarbeide ABC, men har ikke ressurser til å støtte implementeringen av ABC for 
mental sunnhet. Det er viktig å tydeliggjøre i denne prosessen, at dette blir sagt med utgangspunkt i 
oppvekst og skolesammenheng, og at det i grunnskolene er vedtatt og påbegynt implementering av 
allerede valgte strategier. KFU sitt initiativ til å få implementert det teoretiske rammeverket ABC for 
mental sunnhet, ligger ved foreldrene til barn i Nes kommune, og har ikke en intensjon om å pålegge 
skole og lærere en større arbeidsbyrde. Det har nettopp til hensikt å avlaste, og gi foreldrene et 
redskap til deres ansvar om å være de som har det primære ansvar for barns utdannelse.  
 
Ida viser til at de har vedtatt og er i gang med å implementere flere strategier med henblikk på 
livsmestring i Nes skolene. Helhetlig oppvekststrategi og Et løft i Nesskolen har strategier 
eksempelvis; ”Et lag rundt eleven” (forsterket helsesøsterordning) og  ”Mitt valg” (fag og livsmestring 
fra barnehage til VGS). Disse er som utgangspunkt fastsatt for 10 år, men enkelte elementer kan 
endres på 2 år etter vedtak. Ida viser til at det for nylig er utarbeidet en evaluering på det første året 
med Helhetlig oppvekststrategi «Oppfølgningsrapport Helhetlig oppvekststrategi 2017».  
Se vedheftet link etterfulgt av relevant utdrag:  
 

https://sru.nes-ak.kommune.no//api/utvalg/34/moter/1101/behandlinger/3/1#page7 

«4.2.3 Alle barnehager og skoler bruker "Det er mitt valg" systematisk  

Barnehagene: Alle barnehager har fått tilbud om kurs i "Det er mitt valg". Noen av barnehagene har 
gjennomført kursing av sine ansatte i 2017 og noen har planlagt kursing av ansatte fortløpende i starten av 
2018.  Det må jobbes videre med implementering og systematisk bruk av metodikken i alle barnehagene.  

Skolene: Alle skoler har  fått tilbud om kurs og gjennomført hele eller deler av det. De aller fleste skolene 
har rapportert at de bruker metoden i skolen. Det vil bli viktig å se på hvordan "Det er mitt valg" kan bidra 
med å styrke arbeidet i "Et løft i Nes-skolene" rundt satsningen på livsmestring og sosial kompetanse.  

4.2.4 Skolene jobber systematisk med "Et løft i Nes-skolen"  

Ny plan foreligger og arbeidet skjer kontinuerlig» 

Kilde: Nes Kommune, 2017; «Oppfølgingsrapport Helhetlig oppvekststrategi 2017». https://sru.nes-
ak.kommune.no//api/utvalg/34/moter/1101/behandlinger/3/1#page7 (hentet 12.02.2018). 

 

 

KFU var representert under utarbeidelsen av «Et løft i Nes-skolen». Både daværende KFU leder, Per 
Arne Otheliussen og FAU leder ved Framtun skole, Cristiane Lier Dahl satt i arbeidsgruppen som 
utarbeidet planen hvor de respektive strategier fremgår. Planen ble etterfølgende sendt ut på høring 
til alle FAUene i Nes, vinteren 2017. På tross av dette, kommer det frem at flere av medlemmene i 
KFU ikke kjenner til flere av strategiene, og opplever en manglende innsikt. Det blir stilt spørsmål til 
det tverrfaglige samarbeidet, og manglende gjennomsiktighet fra kommune til skoleledelsesnivå. I 
forlengelse av diskusjonen vedrørende strategier, blir det av fra en av KFU representanter stilt 
spørsmål om hvor foreldresamarbeidet fremgår av handlingsplanen? Og at den av vedkommende er 
oppfattet som nedprioritert og fraværende i handlingsplanen. Ida etterspør hvilke handlingsplan 
vedkommende refererer til? Dette punktet er derfor noe uklart, og bør tydeliggjøres og drøftes.  
 

4. Ida Eliseussen vil undersøke om Marius Lier Dahl har mulighet for å orientere KFU om Mitt 
valg ved et senere tidspunkt.  

5. Linda Badstuen representerer KFU i arbeidsgruppa til Folkehelseuka. 
 

https://sru.nes-ak.kommune.no/api/utvalg/34/moter/1101/behandlinger/3/1#page7
https://sru.nes-ak.kommune.no/api/utvalg/34/moter/1101/behandlinger/3/1#page7
https://sru.nes-ak.kommune.no/api/utvalg/34/moter/1101/behandlinger/3/1#page7


6. Kommunen har økt leirskoletilskuddet til skolene fra 1040,- pr.elev til 2000,- pr.elev. Dette 

må følges opp av FAU. 

 

7. Vi vedtok faste møtetidspunkt og sted: Siste onsdag i måneden med justeringer ved høytider 

og helligdager, i kommunehuset. Ida Eliseussen kan booke rom til oss. 

 
 
 
 
 
 


