
KFU er et nøytralt organ som samarbeider både med FAU  
og det skolepolitiske miljøet i Sarpsborg Kommune.  
Hensikten med KFU er å koordinere foreldrenes behov og  
ønsker i skoler og kommunen, samt opplæring og erfaringsutveksling.  
 

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

ALLE FAU I SARPSBORG 24.10.19 

 

Torsdag 24. oktober 2019 i Bystyresalen, Sarpsborg Rådhus, klokken 18-20 

Tilstede: Styret i KFU, Direktør Oppvekst Erik Bråthen, Rådgiver Karin Fredh Eliassen, 

Rådgiver Geir Gribbestad, representanter fra FAU 

 

1. Presentasjon og informasjon fra ny Direktør Oppvekst, Erik Bråthen 

Kveldens første innlegg sto Erik Bråthen for. Han tok over som Direktør Oppvekst etter Kristia 

Svendsen i august i år. Han fortalte litt om sin bakgrunn fra Fylkeskommunen og videregående 

skole og hva han tenker om stillingen han nå har i Sarpsborg. Han ønsker å ha et tett samarbeid 

med de foresatte og planlegger månedlige møter med leder i KFU. Videre gjennomgikk han 

hvordan hans kommuneområde er bygget opp og om de to nye assisterende direktør-stillingene. 

Hanne Lothe skal ha hovedansvar for skolearenaene og Elisabeth Langvik skal ha hovedansvar 

for barnehager. De skal samarbeide tett alle tre, samt resten av team oppvekst, men har noe ulik 

tilnærming til arbeidet. Hanne og Elisabeth skal i utgangspunktet være mye ute i 

skolene/barnehagene. 

Materialet han brukte under sitt innlegg er vedlagt referatet. 

 

2. Presentasjon av kommunens arbeid med lesing/skriving/regning v/Karin Fredh 

Eliassen  

Rådgiver Karin Fredh Eliassen i Virksomhet kompetanse og kvalitet oppvekst (VKKO) fortalte om 

hvordan teamet hun er en del av jobber innen blant annet lesing, skriving og regning som 

grunnleggende ferdighet i Sarpsborg kommune. De jobber systematisk med å analysere alle 

resultater fra ulike nasjonale kartlegginger i Sarpsborgskolene. Ved behov kan teamet bidra med 

drøftinger, veiledning og observasjon med tanke på tilpasset opplæring og intensiv opplæring 

knyttet opp mot resultatanalysen ute på skolene. De har også en stor utlånstjeneste, 

Læremiddelbasen, der alle ansatte i skolene kan låne konkreter til bruk i undervisning. 

Materialet hun brukte under sitt innlegg er vedlagt referatet. 

 

3. Oppdatering om skolenes informasjonsløsninger og plattformer (Vigilo) v/Geir 

Gribbestad 

Rådgiver Geir Gribbestad jobber med kommunens nye informasjonssystem for skole, Vigilo. 

Vigilo skal overta for de andre systemene skolene har brukt før, så som CSLink, Transponder 

og Fronter, og det skal være felles for alle Sarpsborgskolene inkludert SFO. Planen var at det  
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skulle være i gang fra skolestart inneværende år. Dessverre er ikke programmet helt ferdig 

enda, derfor er det ikke alle som har tatt det i bruk. Det er mange funksjoner som er forventet 

ferdigstilt innen kort tid, og Gribbestad har stor tro på at programmet skal fungere som ønsket 

innen januar er over. 

Vigilo kan både lastes ned som en app for smarttelefoner og et dataprogram for PC. Formålet 

med programmet er å samle funksjoner som tidligere var fordelt over flere ulike 

apper/programmer. På den måten skal det være enklere for både ansatte og foresatte å følge 

med, gi beskjeder, føre fravær mm. 

 

Tusen takk til dere alle for oppmøtet og for at dere deltar aktivt og interessert! 

 

Mvh  

KFU Sarpsborg  

Kristine Oshaug Andersen, Leder  

Knut Erik Kristiansen, nestleder 

Christin Mathiesen, styremedlem 

Torill Löwfeldt, styremedlem 

Ellen Hasle Kokkim, styremedlem 

Jon Frøyland, styremedlem 

Asbjørn Arvola, styremedlem 

 


