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Referat fra Årsmøte i KFU 2020 

 

Dato: 18.10.20 

Tid: 18-20 

Sted: Bystyresalen, Sarpsborg Rådhus 

 

Agenda: 

1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 

2. Presentasjon av styret 

3. Gjennomgang av Årsberetning  

4. Innkomne saker 

 

 

1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 

 

Det var ingen innsigelser mot innkalling eller saksliste for årsmøtet i KFU. 

Det var representanter fra 10 FAU tilstede, i tillegg 7 stk. fra KFU styret og 2 fra enhet oppvekst. 

Totalt var disse skolene representert: Borgen Barneskole, Tindlund Barneskole, Grålum Barneskole og 

Grålum Ungdomsskole, Hannestad skole, Hafslundsøy Barneskole, Kriseløkka Ungdomsskole, Kurland 

Barneskole, Sandbakken barne- og ungdomsskole og Varteig barne- og ungdomsskole 

 

 

2. Presentasjon av styret 

 

KFU-leder presenterte styret slik det har vært siden forrige årsmøte:  

 

Leder:    Kristine Oshaug Andersen 

Nestleder:   Knut Erik Kristiansen 

Styremedlemmer: Ellen Hasle Kokkim  

Toril Løwfeldt  

Jon Frøyland  

Asbjørn Arvola  

Christin Mathiesen  

Cathrine Søstrand-Nilsen 
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3. Gjennomgang av Årsberetning  

 

Årsberetningen ble lagt fram av KFU-leder. Hun redegjorde for status i de oppgaver som det jobbes 

med, årsberetningen er vedlagt referatet.  

 

KFU har også besvart henvendelser i saker fra enkeltforeldre og FAU'er i ulike saker. De er tatt tak i 

og fulgt opp.  

 

I forbindelse med de spesielle utfordringene dette året med en pågående pandemi, har KFU ved flere 

anledninger stilt spørsmål til enhet oppvekst om rutiner, gjennomføring, forskjeller blant skoler etc.. 

Vi opplever at vi har fått gode, raske svar selv om vi ikke alltid har fått gjennomslag for vårt syn. 

 

 

3.  Valg 

 

Det er ingen fra eksisterende KFU-styre som går ut. Vi har varslet om dette på epost i forkant av 

møtet, og oppfordret eventuelt interesserte til å ta kontakt. Ingen har meldt seg, så derfor er punktet 

om valg strøket fra agendaen. Styret fra 2019/2020 blir sittende også i 2020/2021. 

Christin Mathiesen går av etter semesterslutt juni 2021. 

 

4. Innkomne saker 

 

Det var ikke kommet KFU-styret i hende verken innsendte saker eller forslag. 

 

KFU-styret minner alle FAU om "Foreldreundersøkelsen", og henstiller at det informeres og 

motiveres for besvarelse av denne. 

 

Vi oppfordrer også alle interesserte til å mede sin interesse for det nye initiativet til å starte opp med 

Natteravn i kommunen. KFU kan videreformidle kontakt ved behov. 

 

Årsmøte ble formelt avsluttet. 
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Deretter var agendaen en presentasjon fra enhet oppvekst v/direktør Erik Bråthen  

 

Han kunne fortelle at tilsynet Fylkesmannen har gjennomført i Sarpsborg er lukket og at arbeidet som 

er gjort i forbindelse med forbedring/formalisering av rutiner og prosedyrer i den forbindelse jobbes 

videre med. 

 

Generelt jobber enhet oppvekst mye med å formalisere rutiner og prosedyrer, og skal fra 1. januar 

2021 innføre et årshjul for enhet oppvekst og virksomhetens arbeid. Dette skal gi mer forutsigbarhet 

og gjøre det enklere å følge opp. På den måten vil alle ha likere rammer for rapportering og 

planlegging.  

 

Bråthen tok også opp saken som ble omtalt i media i høst om ødelagte skolebøker. Det er ikke slik 

det skal være i Sarpsborg. Kommunen har råd til å erstatte ødelagte bøker og dette er kommunisert 

til virksomhetene. Så er det også slik at vi er i et skifte mellom kun skolebøker og digitale bøker. Det 

er nok ganske sikkert at vi ikke skal ha så mange skolebøker fremover. 

 

Avslutningsvis snakker Bråthen om korona-situasjonen i kommunen. Det er økende smittetendens, 

men det er ingen som har blitt smittet i skolesituasjon. Man er fortsatt på gult nivå, og fortsetter med 

samme smittevernstiltak som har vært gjeldende siden skolestart. I samarbeid med blant annet KFU 

har enhet oppvekst en spørreundersøkelse ute nå for å evaluere hjemmeundervisningen som var 

under nedstengingen i vår. 

 

Hans PP-fremvisning er vedlagt referatet. 

 

Møtet ble deretter avsluttet/hevet. 

 

Mvh  

 

Styret i KFU Sarpsborg 

v/leder Kristine Oshaug Andersen 

 

 

 


