
                                                                                                                                    

 

KFU sekretariat 

Besøksadresse: Sandvigå 7 4007 Stavanger, 4. etasje    

Telefon: 5191 2762/9243 2823 

e-post: kfu@stavanger.kommune.no 

Åpningstider: mandag-fredag 08.00- 15.00 stengt i skolens ferier 

Web: www.stavanger.kommune.no/kfu  

Postadresse: Sandvigå 7, 4007 Stavanger, 

Leder: Anja Eikemo Sandsmark 

Sekretariatsleder: Nina Bøhnsdalen 

Bank konto: 6351 05 17727 

 
 

 
 

Referat 
Tidspunkt 

 

Tirsdag 27.10.20 kl.19.00 – 21.00.  

 

Sted: Teams  

 

Deltaker: 

 

Tilstede:                                                         Kommunedel: 

Anja Eikemo Sandsmark                                Leder 

Anders Hanevik                                               Madla                            

Tore Vatnadal Navdal                                    Storhaug 

Espen Svendsen                                              Madla 

Kjersti Balle Tharaldsen                                 Tasta 

Nina Bøhnsdalen                                             Sekretariats leder 

Annika Svendsen                                             Sekretær          

 

Saksliste 

 

 

Sak 41-20 Godkjenning av innkalling og referat 

 

Sak 42-20 Saker til oppvekst og utdanning. 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1361498 
- Sakene ble ikke lagt ut før sent på tirsdag. Ikke hatt tid til å lese grundig enda. Linken ovenfor 

tar dere direkte til sakene. 
- Saker av betydning for KFU er: 
- 68/20: Forskrift om skoletilhørighet i Stavanger kommune. 
- 69/20: Reglement for orden og oppførsel ved skolene. De to første sakene er oppfølgning i 

forhold til kommunesammenslåing. Reglementet må sendes ut til alle Fau-ledere når det blir 
vedtatt. Sørge for at de vedtar sitt eget reglement. 

- 70/20: Kommunalt bemanningssenter. Dette er i tråd med det kommunen ønsker. 
- 71/20: Styrke samarbeid mellom hjem og skole. Dette ser bra ut, de har fått inn de viktige 

tingene. 
- 72/20: Erfaring med mobbeombudet. Viktig at det blir liggende utenfor kommunens 

administrasjon. Det skal støtte både foreldre og skole. Har mange saker, fått inn fem saker 
bare siste uke. KFU må bruke egne midler for at Nina skal få følge opp alle sakene, det holder 
ikke med den stillingsprosenten mobbeombudet har nå. Ønsker 100% stilling. I tillegg burde 
skolene ha bedre system for å informere om mobbeombudet ved skolestart. 

- 73/20: Mulig prøveprosjekt – «fritak i ordens- og oppførselskarakterer ved ungdomsskole». 
Mulig prøveprosjekt- Lite sannsynlig sier kommunen. Inkonsekvent fra kommunen. 
Interessant om Udir kunne gjennomført et prosjekt ved noen av ungdomsskolene. Foreslå til 
politikerne å ta det som et prøveprosjekt først. Vi ble enige om å lese oss opp. Sende inn evt. 
Innspill. Vi kan ta det opp med politikerne frem til tirsdag. 
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Sak 43-20                          HØP – Økonomi 2021. 

https://hop2021.stavanger.kommune.no/8-oppvekst-og-utdanning/ 

- Åpen høring fredag 6.nov. Må melde fra senest søndag 3.nov. 
- Det største er saken om nedleggelse av Tastaveden. KFU har ikke hørt noe fra FAU enda. 

Ligger ute en underskriftskampanje på Facebook. 
- Det er kun Vaulen skole som får midler. Kvernevik er satt på vent. Tastaveden nedlegges. 

Spørsmål fra KFU: Hva vil evt. Tomten bli brukt til? Kan vi i KFU gå inn? Vi må høre mer om 
hva politikerne tenker. Hva skjedde med løftet om å pusse opp Tastaveden? 

- Forslår kutt i skolemat fra 2023. Kjører bare prøveprosjektet. Anders har gode erfaringer med 
skolemat på Austrått. 

- Kommunen beholder gratis SFO for 1.klassingene og søskenmoderasjon. 
- Vi må jobbe videre med dette frem mot 19.nov når det skal opp i formannskapet. 

 

 

Sak 44-20 Foreldreforedraget: Å være foreldre til digitale barn. 

- KFU arrangerer et foreldreforedrag live på Facebook mandag 9.nov. Foredraget er for 
foreldre til barn på ungdomsskolene i Stavanger kommune. 

- Foredragsholdere er familieterapeut Guro Brakstad, og gaming mamma Anne Kristin Bruns. 
- Tema: Å være foreldre til digitale barn. 
- Dere finner nettarrangementet på KFU sin facebook side. 

 

Sak 45-20 

       

Samarbeidsavtale 

natteravn FAU og FS Kvernevik.docx
 

- Skal være møte 10. november. 
- Veldig bra opplegg. 
- Har vært prøvd i Hundvåg. Erfaringene er at det er veldig vanskelig å få tak i folk. 
- Kanskje foreldre til barn på mellomtrinnet også burde fått invitasjon? 
- Viktig å styrke FAU sin informasjon om natteravn. Selge det inn som positivt. Det er en viktig 

jobb. 
- Kjersti forteller om dårlig ungdomsmiljø på Tasta, negativ utvikling. 
-  

Sak 46-20 Eventuelt 

- Ønsker bedre oppmøte på styremøtene. Fint med en tilbakemelding om en kan stille eller 
ikke. 
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