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Møtereferat   

                                             Kommunalt foreldreutvalg Sarpsborg  

Møtedato: 13.03.2019  Neste styremøte: 22.05.19, Tindlund Barneskole 

Tilstede:  
Kristine Oshaug Andersen – leder  

Jon Frøyland – styremedlem 

Toril Løwfeldt – styremedlem  

Christin Mathiesen - styremedlem 

Asbjørn Arvola - styremedlem 

 

Forfall:   Ellen Hasle Kokkim – styremedlem  

Knut Erik Kristiansen – styremedlem 

 

Referent: Kristine Oshaug Andersen  

      

Sak  Frist  Ansvarlig  

5-19: Høring – Forslag til planprogram – Kommunedelplan for 
barnehage- og skolekapasitet 
  
Vi snakker sammen om viktigheten av denne planen. Vi har ikke spesielle 

kommentarer til hvordan planen skal utarbeides, men vi ønsker å være 

aktive og «på» når den kommer i april frem mot høringsfrist i mai. 

 

Vi skal være påpasselige med å informere FAU om at dette er en sak de bør 

bruke tid på, både under fellesmøtet, og når det foreligger dokumenter til 

gjennomlesing. De kan også få tilsendt vårt høringssvar før det sendes 

inn.  

 

Vi blir bedt på et samarbeidsmøte med saksordfører og ansvarlig i kommunen 

i april en gang, det blir spennende. Da ønsker vi blant annet også å få 

svar på hvordan det jobbes med høringer og -svar. I tillegg kan det være 

fornuftig å se på bruken av ordet «norm», all den tid det virker som det 

gjør det enklere å omgå anbefalinger, eksempelvis på klassestørrelser. 

 

Vi må også være oppmerksomme på kapasitetsberegninger, ref. Borgen og 

Varteig skole / arealknapphet.  

  Alle 
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6-19: Forslag til sak for KFU – for få helsesykepleiere i skolen 
  
Vi har snakket med en FAU-leder som har tatt tak i mangelen på helsesykepleier 
ved sin skole. Det viser seg å være en utfordring for hele Sarpsborg, derfor 
vedtar vi på styremøtet at vi ønsker å se på dette.  
 
KFU mener at helesykepleiere er meget viktig for elevene som trenger det, og at 
det bør være et godt tilbud mtp på tilstedeværelse ved alle skolene i Sarpsborg. 
Det er god samfunnsøkonomi å gi alle barn/unge som trenger litt hjelp i 
hverdagen et sted de kan treffe trygge, gode, objektive voksne. Kommunen sier 
det utdannes for få helsesykepleiere og at de har forsøkt å tilsette noen i 4 
ubesatte stillinger. 
 
Christin skriver noe om dette og oversender Kristine. Planen er å sende en 
formell forespørsel til Else-Brith Næss med kopi til Therese Thorbjørnsen. 
 
 

  Christin 
/Kristine 

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

Knut Eggen og Geir Gribbestad vil holde innlegg 
Tema for foredrag: 
Nettvett / mobbing / SoMe og informasjonsplattform skole/hjem 
 
Forslag til samtaletemaer den siste timen av møtet: 
-Høring – Kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet 
-Forventninger til KFU 
-Hjem/skole-samarbeid 
-Hvordan overføres kompetanse fra en FAU-leder til den neste 
-Hva vet vi om steder vi kan søke midler fra til ulike prosjekt? 
 
Uken før møtet, 25.-29. mars ringes det til FAU, ringeliste sendes styret. I 
ringelisten markeres det hvem som allerede er på meldt/har meldt forfall. 
 
Skolene er fordelt mellom styret, slik at vi har ansvaret for noen hver. 

 
Styret møter klokken 17.30 
 

 Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7-19: Endringer i styret i KFU 
 
Cathrine Nätt Andersen fratrer styret. 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 
 

  

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

  

Neste styremøte: 22.05.19, Tindlund Barneskole   

 


