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Referat fra Årsmøte i KFU 2021 

 

Dato: 18.10.21 

Tid: 18-20 

Sted: Gandalfsalen, Tune administrasjonsbygg 

 

Agenda: 

1. Presentasjon av styret 2020 

2. Gjennomgang av Årsberetning  

3. Innkomne saker 

 

1. Presentasjon av styret og deltagere 

Det var representanter fra 9 FAU til stede, i tillegg 4 stk. fra KFU styret og 2 fra enhet 

oppvekst, 2 fra PPT og 1 fra VKO. 

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

Ungdomsskole, Hafslundsøy Barneskole, Hafslund Ungdomsskole, Kruseløkka Ungdomsskole, 

Sandbakken barne- og ungdomsskole, Alvimhaugen barneskole og Varteig barne- og 

ungdomsskole 

 

 

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. 

 

 

2.  Valg 

 

Det er to 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. Siv Karstensen fra Hafslund Ungdomsskole har 

meldt interesse i forkant av møtet og Elisabeth T. Stenstrøm fra Kruseløkke Ungdomsskole meldte 

seg til styret under møtet. Begge ble klappet inn og vi er glade for to nye medlemmer.  

 

3. Innkomne saker 

 

Vi tar opp et ønske om å lage en rutine ved alle skoler for demokratisk opplæring av alle tillitsvalgte 

elever. Dette jobber ci videre med i samarbeid med politikerne og enhet oppvekst. 

 

I tillegg tas det opp et ønske om at alle enhetsledere gjøres oppmerksom på at de må huske å 

innkalle til SU/SMU møter, at man kan organisere dette likt ved alle skoler på en slik måte at alle 

inviterte kan bli sittende under hele møtet, men at de som ikke har stemmerett avholder seg fra å 

stemme. I tillegg ønsker vi at politikere som sitter i SU bidrar ved å komme til oppsatte møter. 

 

Årsmøte ble formelt avsluttet. 
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Deretter var agendaen en presentasjon av kommunens satsing på generelle lese- og skrivevansker, 

herunder dysleksi v/ PPT og VKO 

 

PPT redegjør for tiltaksplanene de har utviklet for å avdekke, utrede og hjelpe elever med lese- og 

skrivevansker. PPT samarbeider tett med skolene og er fast en dag hver/annenhver uke ved hver 

skole for å vurdere og være tilgjengelige for spørsmål.  

 

Tiltakskjeden er beskrevet i tre nivåer der trinnteam er første nivå og skoleledelse i samarbeod med 

PPT er trinn 3.  

PPT utreder etter skjematisk modell der skolen legger frem en problemstilling til utredning. De tester 

og lager rapporter som gir eleven rettigheter basert på behov. 

 

Deretter presenterte VKO en nettside de har laget som et share-point for alle lærere. Der er store 

mengder ressurser samlet fra ulike nettsider som har kompetanse på lese- og skriveopplæring slik at 

den enkelte lærer enkelt kan finne gode hjelpemidler for å hjelpe sine elever med ulike utfordringer. 

Denne siden skal bli presentert av den enkelte skoles lese- og skriveveileder hvert år i august. 

 

Til sist holdt Karianne Bergmann, Helsesjef i Sarpsborg, en presentasjon om koronasituasjonen i 

kommunen akkurat nå. De samme retningslinjene gjelder fortsatt 

-hold deg hjemme ved symptomer på smitte selv om du er vaksinert eller har hatt korona 

-de uten symptomer trenger ikke teste seg 

De fleste barn og unge blir smittet utenfor skolen, og de fleste smittetilfeller fører ikke til videre 

smitte. 

 

Møtet ble deretter avsluttet/hevet. 

 

Mvh  

 

Styret i KFU Sarpsborg 

v/leder Kristine Oshaug Andersen 

 

 

 


