
Nytt fra Kommunalt Foreldreutvalg & Mobbeombudet i Stavanger   
Vi ønsker at dere skal bli bedre kjent med oss og få et innblikk i prosjektene vi jobber med og sakene som opptar oss. 
I løpet av den siste tiden har vi blant annet arbeidet med; 

Arena skolekjøkken
I samarbeid med Samrådet for Tro og Livssynssamfunn (STL) og Kommunalt foreldreutvalg (KFU) har vi invitert til “Arena 
skolekjøkken” på utvalgte skoler i Stavanger. Prosjektet er et tilbud til foreldre fra ulike kulturer og land og har som 
målsetting å styrke relasjonene med skole -og nærmiljøet. Prosjektet er finansiert av kulturdepartementet. 
Sammen med en hobbykokk forbereder og spise foreldrene mat sammen og diskuterer utvalgte tema som 
fritidsaktiviteter, foreldreansvar, rettigheter i skolen og andre spørsmål med verdi for foreldrene. Første 
“skolekjøkken” var på Kvernevik skole 26 mars. 12 foreldre deltok på kvelden og har gitt svært gode tilbakemeldinger i 
etterkant. Vi ser nå frem i mot flere kvelder utover våren og høsten. 

Endringer i KFU
KFU trenger nye styremedlemer i bydelene Hinna, Hundvåg, Madla og Tasta i tillegg til ny leder. For interesse og 
spørsmål ta kontakt med nåværende styreleder Ingunn Rimereit på tlf. 99 57 84 25
Ved årsmøte for KFU 28 mai 2019 vil det bli endring av vedtektene. Se vedlegg for mer informasjon. 

Mobbeombudet i Stavanger
Er du kjent med tilbudet fra Mobbeombudet? 
Mobbeombudet er et lavterskel tilbud til alle som opplever at man selv eller andre ikke har det trygt og godt på skolen. 
Mobbeombudet kan hjelpe med mange ting som omhandler barn og unges rettigheter på skolen som eksempel; 
• være en utenforstående å snakke med   
• veilede i konflikter med mistrivsel av ulik art  
• bisto og støtte foreldre til mobbeutsatte og den som mobber

I 2018 kom det inn 37 henvendelser fra barne og ungdomsskoler i Stavanger. Vi ser at foreldre tar tidligere kontakt og at 
skolene jobber mer systematisk noe som har ført til at flere saker løses raskere. Har du henvendelser til mobbeombudet 
kan du benytt mail mobbeombud@stavanger.kommune.no eller tlf. 51 91 27 62 

Rektorer i ungdomsskolen roper varsku om store underskudd
Etter innføring av den nye ressursfordelingsmodell kommer det blant annet frem at mange skoler i Stavanger opplever 
begrenset økonomi, 14 mars kunne man lese i Stavanger Aftenblad at;  
«En vanskelig økonomisk situasjon har fått ungdomsskoler til å kutte stillinger. Rektorer frykter for kvaliteten på 
undervisningen. På veine av alle rektorene ved ungdomstrinnet i Stavanger roper de varsku i et brev sendt til 
kommunen. […] På Revheim skole vurderer de å slå sammen klasser og danne større klasser med 30–31 elever i hver. 
Dette vil i så fall føre til at vikarar ikke får forlenge kontraktene.
Videre kuttar de i midlene som de i dag bruker på sosial- og yrkesrådgiving.
– I tillegg går det utover kantine, bibliotek og andre tilbud og tiltak vi har på skolen. Dette får direkte konsekvensar for 
elvene, og fører til dårlegere kvalitet på skoletilbudet, seier rektor Eirik Jåtten. […] 
Rektorene ber Stavanger kommune ta regningen for merforbruket for 2018 og samtidig styrke budsjettet for neste år. »

Med vennlig hilsen 
KFU & Mobbeombudet i Stavanger
Les mer om oss på; www.minskole.no/kfu og følg Mobbeombudet i stavanger på Facebook og Instagram. Apr
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NESTE NYHETSOPPDATERING KOMMER I MAI

https://www.facebook.com/mobbeombudetstavanger/
https://www.instagram.com/mobbeombudet_stavanger/

