
MØTEREFERAT KOMMUNALT FORELDREUTVALG SARPSBORG

Dato og sted: 7.10.20 Hos Knut Erik

Neste møte: 16.11.20 hos Kristine

28.10.20 Samarbeidsmøte FAU Bystyresalen

Tilstede Kristine Oshaug Andersen – leder 

Jon Frøyland – styremedlem

Knut Erik Kristiansen – nestleder

Asbjørn Arvola - styremedlem

Forfall Toril Løwfeldt – styremedlem 

Ellen Hasle Kokkim – styremedlem 

Christin Mathiesen - styremedlem

Cathrine Søstrand-Nilsen - styremedlem

Referent Kristine Oshaug Andersen og Knut Erik Kristiansen

Sak 2/20 Kartlegging av arbeidet med dysleksi/dyskalkuli

Ny sak vi skal ta videre mtp på innkjøp av feil PC på tross av god 

informasjon om krav-spec.                                                               Forslag; 

bestille sak via Therese om å se på mulighet for koordinert ressurs i 

VEKKO el. De kan sitte på krav-spec til PC, info om muligheter for ulike 

digatel programmer og ha noen som er opplært i systemene som kan kjøre 

opplæring for både elev og kontatlærer ved behov.  Ref. like god 

behandling for alle elever i kommunen. 

Sak 12/20 Nye 9a-dokumenter til høring "Tett på"

Vi oppfordrer alle i styret leser Tett på for et godt og trygd skolemiljø slik at 

vi kan ha evnt innspill til Erik, frist innen nest møte 16/11. Forslag sendes 

på mail til Kristine. Jon skrev i sin tid en høring til Udir angående de 

spørsmålene i Foreldreundersøkelsen man strengt tatt ikke trenger å stille. 

Han sender oss den om han finner den. 

https://www.sarpsborg.com/barn-og-skole/skole-og-sfo/kommunalt-foreldreutvalg/ 

https://www.facebook.com/KFUSarpsborg/



Sak 11/20 Fellesmøte med FAU 28.10.20

Vi har booket bystyresalen for et fellesmøte med alle FAU i Sarpsborg den 

28.10.20 klokken 18-20

Det vil bli gjennomført et kort Årsmøte først, cirka 20 minutter, før vi går 

over på en infodel som blant annet omhandler likhet i Sarpsborg-skolen. 

Direktør enhet opvekst Erik Bråthen holder innlegg.

Vi må ha forbehold om at det er mulig å gjennomføre, det må være 

påmeldingsplikt så vi kan føre opprop og hygieneregler MÅ overholdes. Vi 

må også anmode om at man holder seg hjemme om man ikke er 

symptomfri. 

Alle som sitter i styret nå har signalisert at de ønsker å fortsette, men vi 

åpner for flere styremedlemmer dersom noen ønsker å delta. Kristine 

sender ut innbydelsen en gang til både direkte til FAU og via skolene.

Vi kjører ringerunde til de av "våre" skoler som eventuelt ikke er påmeldt 

mellom 19-22 oktober.

Sak 12/20 Skolebøker i Sarpsborg

Det har vært en hett tema i media siden skolestart at man har mange 

gamle, slitte bøker ved noen av kommunens skoler. KFU har rådført seg 

med enhet oppvekst v/Erik Bråthen og fått vite at det er forventet at 

skolene melder fra om ødelagte bøker og at det er budsjett for å erstatte 

det som trengs. KFU erfarer at det kan ha vært en utfordring nå mtp 

fagfornyelsen og at noen skoler/lærere har trodd det ville komme helt nye 

boksett til skolestart. KFU legger etter samtalen med Bråthen til grunn at 

dette blir tatt tak i. Vi ønsker å nevne muligheten for digitale skolebøker. 

Møteplan

Møte med Erik 28.08.20 (Kristine)

Styremøte 02.09.20

Styremøte 07.10.20

Møte med Erik Bråthen 09.10.20 (Kristine)

Fellesmøte Bystyresalen 28.10.20 18.00-20.00
 

https://www.sarpsborg.com/barn-og-skole/skole-og-sfo/kommunalt-foreldreutvalg/ 

https://www.facebook.com/KFUSarpsborg/



Styremøte 16.11.20 - konstituering mm

 

https://www.sarpsborg.com/barn-og-skole/skole-og-sfo/kommunalt-foreldreutvalg/ 

https://www.facebook.com/KFUSarpsborg/


