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Møtereferat   

                                             Kommunalt foreldreutvalg Sarpsborg  

Møtedato: 08.01.2019  Neste møte: 13.03.19, Tindlund Barneskole 

Tilstede:  Kristine Oshaug Andersen – leder  

Katarina Magnus –nestleder  

Ellen Hasle Kokkim – styremedlem  

Jon Frøyland – styremedlem 

Knut Erik Kristiansen – styremedlem 

Christin Mathiesen 

Asbjørn Arvola 

 

 

Forfall:   Toril Løwfeldt – styremedlem  

Cathrine Andersen 

 

Referent: Kristine Oshaug Andersen  

      

Sak  Frist  Ansvarlig  

1-19: Konstituering av nytt styre etter årsmøtet 
  

Vi gikk en runde for å presentere nye og gamle medlemmer av styret, 
samt presenterte styrets arbeid for de to nye representantene som deltok 
på møtet. Begge ønsker å bli en del av styret, det takker vi for. 
 
Nytt styre ser slik ut: 
 

Kristine Oshaug Andersen – leder  

Knut Erik Kristiansen – nestleder 

Ellen Hasle Kokkim – styremedlem  

Jon Frøyland – styremedlem 

Toril Løwfeldt – styremedlem  

Christin Mathiesen - styremedlem 

Asbjørn Arvola – styremedlem 

Cathrine Nätt Andersen - styremedlem 
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2-19: Mobbebrev   
  
Katarina Magnus, avtroppende nestleder i styret i KFU, ønsker sterk at 
mobbebrevet hun forfattet for FAU Grålum Barneskole skal bli en fast del av 
informasjonen som går ut til foreldre i Sarpsborg-skolen. Vi utarbeider sammen 
et brev omformulert for å passe KFU og ber om det distribueres som ranselpost 
til alle foreldre/foresatte. 
 

  Kristine 

 
3-19: Planlegging av fellesmøte 03.04.19, 18-20 i Bystyresalen 
 

Bystyresalen er booket for kvelden 
Innbydelser må sendes ut til alle FAU, senest uke 6 
Jon undersøker om Knut Eggen vil holde innlegg 
Kristine undersøker andre tips og snakker med Tett På 
Knut Erik og Jon ringer rundt til FAU’er litt nærmere møtedato. 
 
Tema for foredrag: 
Nettvett / mobbing / SoMe / Mobilfri skole 
Trafikksikkerhet? 
 
Forslag til samtaletemaer den siste timen av møtet: 
-Forventninger til KFU 
-Hjem/skole-samarbeid 
-Hvordan overføres kompetanse fra en FAU-leder til den neste 
-Hvilken rolle skal FAU ha ved en skole (partyfikser/lovtekstleser) 
-Brosjyremal 
-Hva vet vi om steder vi kan søke midler fra til ulike prosjekt? 
 
Kan det være slik at KFU burde møte alle FAU-ledere 1-2 ganger i året? 

 
 
 
Styret møter klokken 17.30 
Bystyresalen og servering er booket 
 
Vi planlegger dette ytterligere under møtet i mars samt på mail! 
 

 Alle 
 
 
 
Jon 
Kristine 
Knut Erik/Jon 
 
 
 
 
 
Kopi fra sist 
møte 
 

 

4-19: Høringsinnspill om Ordensreglement for grunnskolen 
 
Fristen er 10.01, flere av oss skal lese igjennom for å se om det er noe vi vil 
spille inn. 
 
Vi sendte innspill 10.01. 

  

Styrets møteplan:  
13. mars 18.30 Tindlund Barneskole 
22. mai 18.30 Tindlund Barneskole 
(Fellesmøte 3.4.19) 
 

  

Neste møte: 13.03.19, Tindlund Barneskole   

 


