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Årsberetning for Kommunalt Foreldreutvalg (KFU)  

Sarpsborg 2019/2020 

 

KFU i perioden har bestått av følgende medlemmer: 

 

Leder:    Kristine Oshaug Andersen 

Nestleder:   Knut Erik Kristiansen 

Styremedlemmer: Ellen Hasle Kokkim  

Toril Løwfeldt  

Jon Frøyland  

Asbjørn Arvola  

Christin Mathiesen  

Cathrine Søstrand-Nilsen 

 

Saker det har vært jobbet med i perioden: 

 

1. Oppdatering av prosedyrer/rutiner for skolene 
2. Handlingsplan og Budsjett for grunnskolen i Sarpsborg 2020 
3. Viken KFU (NOU) 
4. Fellesmøter med FAU 
5. Helsesykepleiere i Sarpsborg-skolen under korona 
6. Møter med direktør oppvekst 
7. Oppvekstkonferanse Gleng-huset februar 
8. Samarbeid med UBY 
9. Koronasituasjonen 
10. Forbedre tilbudet til elever med dysleksi/dyskalkuli 

 

KFU har i hele perioden hatt et godt samarbeid med både utvalgsleder og direktør oppvekst. 

 

Oppsummering av saker: 

1. KFU har hatt flere møter med direktør oppvekst med det formål å gjennomgå prosedyrer og 
rutiner for blant annet varsling i skolen. Målet er å klargjøre prosessene rundt dette og gjøre  
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handlingsmønsteret likere for alle skolene. Vi hadde et møte med rådgiver Lise Kristel Karlsen 
i januar for å følge saken. 
Høsten 2020 har det kommet et dokument i saken som skal høres i Utvalg for kultur og 
oppvekst samt Bystyret. KFU har ønsket å være høringsinstans i saken. 

 
2. Handlingsplan og budsjett – her har vi ikke jobbet aktivt, men fått informasjon om tilstanden 

i Sarpsborg-skolen via direktør oppvekst. 
 

3. Vi har vært i flere samarbeidsmøter med det nyopprettede Viken KFU for å skrive et felles 
høringssvar til NOU – ny opplæringsslov. Vårt svar gikk blant annet på at vi ønsker at det 
fortsatt skal være pålagt med foreldresamarbeid i den formen som er i dag, FAU, KFU mm. 
 

4. Vi har arrangert et fellesmøte med FAU i bystyresalen ved Sarpsborg Rådhus. Det var den 
24.10.19 og agenda var årsmøte for KFU, presentasjon av ny direktør enhet oppvekst, Erik 
Bråthen samt en presentasjon av kommunens arbeid med lesing/skriving/regning v/Karin 
Fredh Eliassen samt en oppdatering om skolenes informasjonsløsninger (Vigilo) 
 

5. Vi har fulgt opp bruken av helsesykepleiere i Sarpsborgskolen etter avisoppslag nasjonalt om 
at elever ikke fikk tilgang på helsesykepleiere slik de skal, da disse var tatt ut av ordinær 
tjeneste for å jobbe med korona-tiltak. I Sarpsborg har dette ikke vært tilfelle, her har 
helsesykepleiere vært på plass ved skolene siden elevene kom tilbake. Det har også vært 
tilbud om psykisk helsehjelp allerede fra 16.03.  
 

6. Vi har hatt flere møter med direktør oppvekst. Vi har møter mellom leder av KFU og direktør 
Erik Bråthen månedlig og vi samarbeider godt.  
 

7. I februar deltok KFU i paneldebatt under en Oppvekstkonferanse arrangert av enhet 
oppvekst.  
 

8. I juni deltok KFU v/leder på skoleårets siste møte i Ungdommens Bystyre. Vi ønsket å følge 
opp leder i UBY sitt innspill om manglende involvering/engasjement blant 
minoritetsforesatte i frivillig arbeid i skolen. Representantene i UBY leverte en mengde 
punkter vi har delt med enhet oppvekst og utvalg for kultur og oppvekst, og planlegger å 
jobbe videre med dette. I tillegg fikk vi en oppdatering på positive sider ved 
hjemmeskole/koronaskole. 
 

9. KFU fortsetter å følge opp koronasituasjonen under møtene med enhet oppvekst! Vi 
informerer jevnlig om alt vi kan på KFU sine sider på Facebook. 
 

10. Vi har hatt ett møte med PPT og enhet oppvekst om situasjonen for elever med 
dysleksi/dyskalkuli. Vi fremmet en del forslag og stilte en del spørsmål. Vi skulle hatt et 
oppfølgingsmøte som ikke ble berammet pga korona, vi håper det kan avholdes nå i høst, nå 
også med VKKO og IKT i kommunen som deltagere.  
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Møter: 

Det har blitt avholdt 4 ordinære møter siden forrige Årsmøte, samt mye epostkommunikasjon grunnet 

vanskeligheter med fysiske møter i koronaperioden. 

(15.01, 03.03, 02.09, 07.10) 

 

Agenda for 2020-2021: 

Arrangere nytt fellesmøte med FAU høsten 2021 

Delta på felles SU-møte i februar 

Jevnlige møter med direktør Oppvekst 

Følge opp rutiner for å sikre likhet i skolen 

Fortsette å følge opp skolene vi har fordelt mellom oss 

Være høringsinstans for kommunen 

Fortsette å bistå FAU som kontakter oss 

Følge opp arbeidet med dysleksi/dyskalkuli 

 

For Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) i Sarpsborg 

Leder Kristine Oshaug Andersen       

 


