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Årsmelding 2016 

KFU er et samordnende og koordinerende organ for FAU ved grunnskolen i Stavanger. KFU arbeider for å 

øke forståelsen og bedre samarbeidet mellom hjem og skole”. KFU skal jobbe for en kvalitetsskole med 

tilstrekkelig, stabil og forutsigbar økonomi. 

 
Mål for 2016 
Samarbeidet mellom hjem og skole skal komme alle elever til gode, slik at de får et best mulig utbytte av 
opplæringen. Et godt samarbeid kan medvirke til å jevne ut sosiale forskjeller mellom elever og til å hindre 
frafall.  
 
For å nå dette målet skal KFU i 2016 

- Øke foreldremedvirkning i grunnskolen i Stavanger 
- Videreutvikle driftsstyret som et reelt beslutningsorgan i linjen 
- Øke foreldrenes involvering i elevenes læringsmiljø 
- Hjelpe skolene til bedre økonomiske rammer 
 

Styret i Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger har hatt god kontinuitet i styremedlemmene og flere tok 
gjenvalg på årsmøtet. Med en god kontinuitet i styreledelsen og et stabilt sekretariat har KFU utført mange 
oppgaver, både innad i styret og ute på den enkelte skole. 
 
Sekretariatet har dette året vært bemannet med to personer. 
   
 
Aktiviteten i 2016 – tiltak og resultater 
I årsrapporten for 2016 skal KFU redegjøre for aktiviteten i 2016 og gi en vurdering av de resultatene som er 
oppnådd i forhold til resultatmålene vedtatt på årsmøtet. Årsrapporten må inneholde rapporteringer om 
virksomheten og relevante statistiske opplysninger. Det redegjøres for hva de tildelte midlene er brukt til og 
hvilke resultater som er oppnådd, og det må gis en vurdering av innsats og oppnådde resultater i forhold til 
de målene som var satt for budsjettåret. KFU skal også redegjøre for hvordan informasjonsrollen er 
gjennomført. 
 
KFU- og AU-møter 
I løpet av 2016 er det avholdt 8 styremøter og 7 møter i arbeidsutvalget. Alle møtene er blitt avholdt i våre 
lokaler  
 
Medlemmer i KFU i 2016, Styret har bestått av: 
 
01.01.16 – 31.05.16 Medlem Varamedlem 
Leder Leder Ingunn Rimereit  
Eiganes/Våland  Lene Heimlund Larsen Arnhild Sunnanå 
Hillevåg  Harald Samsonsen Henriette Dahl 
Hinna  Hanne Monsen  
Hundvåg  Anders Hanevik Trine Endresen 
Madla  Ole Eeg Anette Rohde Endresen 
Storhaug  Jens Kristen Ohrt Mari Synnøve Helgeland 
Tasta  Dagbjørn Skipenes Egil Hollund 
    

 
31.05.16 – 31.12.16 Medlem Varamedlem 
Leder Leder Ingunn Rimereit  
Eiganes/Våland  Petter Enoksen Tove Hagland 
Hillevåg  Harald Samsonsen Henriette Dahl 
Hinna  Steinar Salvesen Stig Kaspersen 
Hundvåg  Anders Hanevik Anne Redder 
Madla  Neil Kvanvik Jan Erik Jacobsen 
Storhaug  Kjetil Nes Lene Katrine Hoff 
Tasta  Dagbjørn Skipnes Egil Hollund 
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Medlemmer i KFUs arbeidsutvalg i 01.01.16-31.12.16 
Ingunn Rimereit, leder  
Harald Samsonsen, nestleder,  
Dagbjørn Skipenes, kasserer 
Fra sekretariatet 
Nina Bøhnsdalen 
 
 
Fra 1. mars har sekretariatet også jobbet som Mobbeombud i Stavanger. Arbeidsoppgavene til sekretariatet 
har derfor blitt noe endret. Mobbeombudet skriver egen årsmelding.  
 
Fokusområde 2016-2017: Trafikksituasjonen rundt skolene i Stavanger 
. 
Statens vegvesen har holdt foredrag for styret om prosjekt forkjørsvei, og det er startet et samarbeid med 
Trygg Trafikk om informasjon og kunnskap til FAU på alle skolene. 
 
1. Øke foreldremedvirkning i grunnskolen i Stavanger 

 
1.1 Arrangere minst to møter i året med FAU-ledere og driftsstyreledere i alle bydelene 

 
Det ser ut til å være en utfordring å få til BydelsFau til å fungere som et organ med faste møter, men 
det er aktiviteter i alle bydeler med samarbeid mellom skolene. 

 
1.1.1 Eiganes og Våland bydel  

Etter en periode uten faste møter i Bydels-FAU, har vi nå fått gang på dette igjen. Første møte ble 
avholdt 3. november på Lassa skole.  
Seks representanter møtte, og alle skolene var representert med enten leder eller medlem fra FAU 
og/eller driftsstyret.  
I tillegg deltok Ingunn Rimereit fra KFU, og Cille Ihle (H), Hege Eriksen Nordbø (V) og Kjetil Nordbø 
(AP) fra Eiganes- og Våland bydelsutvalg deltok på deler av møtet for å diskutere trafikksituasjonen 
rundt skolene, samt hvordan Bydels-FAU kan samarbeide med bydelsutvalget i fremtidige saker. Det 
var stor interesse for å fortsette med Bydels-FAU, og det ble avtalt å holde møter ca. hver 3-4 
måned.  
  
Som resultat av diskusjoner i møtet i Bydels-FAU ble det sendt et felles brev fra Bydels-FAU i 
Eiganes og Våland bydel til kommunalstyret for Oppvekst, med en oppfordring om å prioritere skole i 
neste års budsjett. Dette brevet ble også sendt til Stavanger Aftenblad som en kronikk. Det ble ikke 
antatt. 
  
Det er jobbet mye med trafikksituasjonen rundt skolene i Eiganes og Våland bydel i 2016, som følge 
av Statens Vegvesens forkjørsvei-prosjekt (omgjøring av alle fylkesveier til forkjørsvei). Dette skapte 
mye trafikkaos høsten 2016, og elever ved Eiganes og Kampen skoler var spesielt berørt. FAU ved 
både Kampen og Eiganes skoler har vært i kontakt med både Stavanger kommune og Statens 
vegvesen hver for seg. FAU på Kampen skole fikk et avisoppslag i RA 08.10.2016. Situasjonen ble 
også drøftet på Bydels-FAU i november, og Våland skole meldte også inn bekymring for 
trafikksituasjonen rundt sin skole. Dette vil bli fulgt opp videre i 2017. 

 
1.1.2 Hundvåg bydel  

I Hundvåg Bydel er det eit velfungerende og stabilt BydelsFAU som møtes 4 ganger ila. skoleåret. 
Møtene har ein meir eller mindre fast agenda gjennom året med fokus på:  

 17. Mai-feiring i Bydelen 

 OTUS (Overgang Til UngdomsSkole) 

 Natteravnene 

 Runde rundt på skolene 
 
Under siste kulepunkt, har det også i Hundvåg Bydel skolens stadig mer pressede økonomi vært 
eit gjennomgangstema. Det later dog til at bydelens skoler har klart å finne løsninger som, i alle fall 
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for skolenes administrasjon, fungerer tilfredsstillende. Det stilles dog spørsmål fra driftsstyre og 
FAU ved den enkelte skole om skolene klarer å gjennomføre all lovpålagt undervisning og øvrige 
aktiviteter uten at det til nå har blitt gitt klare og entydige tilbakemeldinger på dette. 

 
Hundvåg BydelsFAU har også gjennomført møte med Stavanger Kommunes SLT-koordinator, Elliot 
Kim Jørpeland, etter at det var blitt brakt opp uro fra foreldregruppen på Lunde- og Austbø 
Ungdomsskoler om ein negativ utvikling av ungdomsmiljøet i bydelen. Konklusjonen fra møtet, og 
som støttes opp av gjennomførte undersøkelse blant ungdom i bydelen og kommunen for øvrig, er at 
det har vært enkelthendelser som er håndtert og avsluttet uten at det kan sies at ungdomsmiljøet 
som ein generell trend har ein negativ utvikling. 
 

 
 
 

1.1.3 Hinna 
Da er det 3 saker som er gjennomgangstonen for året, og det er: 
  
-      Omgjøring av Gautesete til ren ungdomsskole, med tilhørende flytting av elever fra barnetrinnet 
på Gautesete til Godeset og Gausel. Etter rotete saksbehandling fra kommunen ble dette etter hvert 
en god prosess, som ser ut til å forløpe på en god måte. Samarbeidet mellom skolene er forbilledlig. 
-      Oppussing av Gautesete skole. Igjen en uryddig prosess av kommunen, hvor budsjettet 
sprekker med veldig mye (husker ikke tallene). Men prosessen ser ut til å gå sin gang, noe vi mener 
den må, da Gautesete bærer preg av manglende forefallende vedlikehold i påvente av en 
renovering. 
-      Trafikk på Gausel. Krysset mellom Gausel skole og British International School (BIS) i 
Gauselbakken er tungt trafikkert, spesielt om morgen og ettermiddag med trafikk til og fra skolene, 
barnehage, samt kjøring til boliger i området. Dette sammen med 6 busser hver morgen og kveld til 
(BIS) gir et urovekkende travelt trafikkbilde. Telling avslører at det gjennom dette krysset passerer på 
en time om morgenen 350 biler og140 myke trafikanter. Kommunen/SVV gjør tilsynelatende lite og 
er veldig tilbakeholdende med tiltak. Det er gjort noen små endringer på skilting og sperrer de siste 
månedene, men ingenting som løser det egentlige problemet som er at veien slik den er i dag, ikke 
er dimensjonert for en slik trafikk.  
 
På Hinna skole er det største problemet at vi drar med oss tidligere års underskudd. Sliter også med 
å få driften i år i balanse. Det har vært et stabilt år personalmessig. Elevundersøkelsen er 
gjennomgått og tatt tak i de sakene som ga dårlig score. Skolen er 50 år i 2017 og dette skal 
markeres utover høsten.  
 
 

 
1.1.4 Storhaug bydel 

Storhaug bydel trenger ny skole; både Storhaug og Nylund skoler har sprengt kapasitet! – både 
inne- og uterom; Storhaug skole må differensiere friminutt, Nylund skole må sende fra seg 1 trinn til 
midlertidige lokaler. 
 
FAU ved Storhaug skolene har i år, som tidligere år, hatt kontakt med politikere (bydel, kommune) og 
Stavanger kommune, samt beskrevet uholdbar skolesituasjon i avisartikler – barnehager og boliger 
er på plass; men skoletilbud er mangelvare for befolkningsveksten i Storhaug bydel  

 
 
 

 
1.1.5 Tasta bydel 

Det har vært kun ett ordinært møte i bydelen i perioden, men det har likevel vært kontakt mellom de 
tillitsvalgte på skolene gjennom e-post og muntlig.   

 
I siste del av perioden har det vært et fokus på Tastaveden skole. Skolen var planlagt rehabilitert og 
kr. 146 mill. var satt av i HØP som ble vedtatt høsten 2016. Kort tid etter vedtaket ble det imidlertid 
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gjort en mulighetsstudie av opprusting av Tastarustå skole og deretter fremmet et forslag til vedtak i 
KMU som ville innebære utredning av legge ned Tastaveden. Bakgrunnen for at dette ble brakt opp 
var en framskriving av elevtallene i bydelen. Disse tallene samsvarer ikke med Ungdomsskolenes 
egne tall som er basert på de eksisterende elevtallene på barneskolene og talt opp for skolekretsene 
(grensene for skolekretsene er forskjellig fra bydelsgrensen). Foreldrene har engasjert seg sterkt i 
arbeidet for å beholde Tastaveden skole og deltatt i møter med politikere fra KMU og KO. Saken er 
behandlet i de ulike FAU i bydelen og det har også vært holde presentasjon på politikertorget, 
presentasjon i bydelsutvalget og blitt opprettet en egen side på Facebook. Det er også gjennomført 
intervjuer som har ført til oppslag i massemedia.    

 
Det sosiale miljøet i bydelen er i endring som følge av stor utbygging og tilflytting. Bydelen fikk også 
en ny sosial arena med skateparken og i juni 2016 var arena for norgesmesterskapet i 
skateboarding. Parken er i hyppig bruk av barn og unge fra hele Stavanger-regionen. Dette er en 
svært positiv utvikling. Det er normalt mange foreldre til stede i parken og med så mange barn og 
unge konsentrert på ett sted er dette viktig for å tøyle konflikter som oppstår. Etter at FAU’ene ikke 
så behov og mulighet for å få i gang Natteravnordningen igjen i 2015 er situasjonen endret og dette 
er utpekt som nytt tema i 2017.  

 
Trafikksikkerhet har fremdeles vært tema og flere av skolene har hatt en dugnad med trafikkvakter. 
Tiltakene som ble avtalt med kommunen og vegvesenet i 2014 ble ferdigstilt i løpet av 2016, men det 
har oppstått nye utfordringer som den enkelte skole arbeider med. 

 
Tidligere har det vært arbeidet med legionella-plagene i Tastahallen og det var et nytt utbrudd 
sensommeren 2016 som berørte Byfjord skole. Det er fremdeles fokus på informasjonstiltakene ved 
slike hendelser.  

 
 
 

1.1.6  Hillevåg bydel 
 
 
1.1.7 Madla bydel 
 
 

1.2  Informere foreldre gjennom KFUs hjemmeside og Driftsstyrets faste e-postadresser. 
Hjemmesideløsningen har blitt oppdatert til den nye løsningen. Hjemmesiden brukes til informasjon til 
foreldre. Facebooksideen vært stedet hvor vi i hovedsak har lagt ut aktuelle lenker til mer informasjon 
enten i media, hos Stavanger kommune, Utdanningsdirektøren i Rogaland eller andre. 
 

1.3 Svare på og følge opp henvendelser fra foreldre 
Henvendelser fra foreldre har også i 2016 variert i omfang og tema. 2016 har også vært preget av 
tidkrevende mobbesaker og oppfølging av foreldre både med konkret hjelp til å sende brev til skolen om 
tiltak, og oppfølging av enkeltvedtak. Spesialundervisning (kapittel 5) har også dette året engasjert mange 
foreldre i forbindelse med endring av ressursfordelingsmodell for spesialundervisning i Stavanger. Foreldre 
og elever ser nå konsekvensene av dette og etterspør evaluering av modellen. Flere og flere spør også 
om foreldre og elevers rettigheter og muligheter til å klage både på vedtak og på manglende oppfølging av 
vedtak, og om hvilke rettigheter og plikter de har som tillitsvalgte foreldre og hvordan de bør jobbe i 
skolens rådsorganer. 
 
 

1.4 Skolenes økonomi 
Også 2016 bar preg av den økonomiske situasjonen i Stavanger kommune. Rådmannen foreslo i 
Handlings-og økonomiplan for 2017-2021 et stort kutt i skolenes budsjetter. Gjennom flere møter med 
politikerne bidro KFU sammen med flere engasjerte FAU til at politikerne vedtok et budsjett med mindre 
kutt en rådmannens forslag. Vi ser nå konsekvensene av tidligere års kutt, og er bekymret for situasjonen 
til elevene våre. 
 

2. Øke kompetansen om hjem-skolesamarbeid 

mailto:kfu@stavanger.kommune.no
http://www.minskole.no/kfu


KFU KOMMUNALT FORELDREUTVALG 

STAVANGER 

   

KFU sekretariat 

Adresse: sandvigå 7, 4.etasje, Stavanger, 

Telefon: 5191 2762 

e-post: kfu@stavanger.kommune.no 

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

Web: www.minskole.no/kfu  

Leder: Ingunn Rimereit: 

Sekretariatsleder: Nina Bøhnsdalen 

Bank konto: 9710.39.83057 

 

 

         

6 skoler har dette året hatt kurs for foreldre om hjem-skolesamarbeid.  
 

3. Videreutvikle driftsstyret som et reelt beslutningsorgan i linjen 
All informasjon vi får som vi ser er relevant for driftsstyrene sendes FAU- og driftsstyreleder på e-post i 
tillegg til at den legges ut på vår hjemmeside. Problemstillinger fra driftsstyrene tas opp med skolesjefen 
og politikere i eksisterende møtepunkter. Styret har også dette året gitt innspill til og deltatt på skolering av 
nye medlemmer i driftsstyrene. I 2016 inviterte skolesjefen til en samling for medlemmer av driftsstyrene.  
 

4. Øke foreldrenes involvering i elevenes læringsmiljø 
Vi har i perioden hatt samarbeid med Fylkesmannen, Uteseksjonen, SLT-koordinator og Natteravnene 
med fokus på elevenes læringsmiljø. Vi har også jobbet videre med foreldrenettverksprosjektet (se eget 
punkt). 
KFU har vært en pådriver for at Stavanger kommune skal oppdatere og forbedre sine maler for henstilling 
om tiltak og klage. Vi har bidratt med informasjon og støtte til foreldre for å få skolemiljøutvalget på den 
enkelte skole til å bli et organ om jobber aktivt med elevenes arbeidsmiljø. Høsten 2016 inviterte KFU og 
Skolesjefen til ny fagkveld for medlemmer av SMU. 
 
 

4.1 Foreldrenettverk 4x10 
Foreldrene er den viktigste ressursen i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.  
Prosjektet 4x10, fire korte innlegg med ulikt tema på foreldremøter før skolestart ungdomsskolen, høsten 8. 
9. og 10 trinn. Det ble utarbeidet informasjonsbrosjyrer til alle foreldre på 8. trinn, med tilpasset informasjon 
til den enkelte skole. Sekretariatsleder har deltatt i styringsgruppen 
 
4.2 Kurs og seminarer 
I forbindelse med rådgivningsarbeidet som KFU driver kreves det kontinuerlig oppdatering av 
ansatte/styremedlemmer. Vi har i 2016 deltatt på følgende konferanser/seminar: 
Dialogkonferanse, handlingsplan mot diskriminering av LHBT 
Kompetansedelingsdagen i Stavanger kommune 2016 
SLT-konferansen 2016 
Sjumilssteget 
Fagdag skole, Henrik Syse 
Foreldremøte med Torbjørn Røe Isaksen 
Fagdag om skolevegring 
Ka då ittepå 
Fylkesmannens Utdanningskonferanse 
 
 
 
4.3 
Møter med skolesjefen 
1.januar 2016 startet Jørn Pedersen som skolesjef i Stavanger. Det har vært holdt 10 dialogmøter mellom 
skolesjefen og KFU. Dette er helt nødvendige og gode møter, blant annet fordi de har fokus på hvilke saker 
kommunen jobber med og hvilke saker som vil komme i nær framtid. På møtene åpnes det for prinsipielle 
drøftinger og avklaring av samarbeidsformer. Signaler fra møtene brukes av styret som utgangspunkt for 
oppfølging mellom møtene. KFU får i møtene gitt Skolesjefen informasjon om hva foreldre i Stavangerskolen 
er opptatt av og hva vi jobber med. 
 
For KFU er det viktig å få god informasjon fra kommunen i forkant når det arbeides med saker av interesse 
for KFU, slik at styret har mulighet til å involvere seg underveis.  
 
Møter og samarbeid med politikerne  
KFU har jevnlig dialog med alle de politiske partiene i Stavanger, leder og sekretariatsleder har faste møter 
med politikerne, både posisjon og opposisjon, før AU-Oppvekst. 2016 har vært preget av fokus på elever 
som har et dårlig psykososialt miljø og skolenes økonomi. I sak om omgjøring av Gautesete skole til en ren 
ungdomsskole har KFU hatt møte med, og sendt politikerne innspill. 
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Oppgaver knyttet til KFU som rådgiver for kommunen 
KFU får periodevis spørsmål fra kommunen om å gjøre greie for ulike områder for samarbeid mellom hjem 
og skole. Det kan være fra enkle avklaringer til mer omfattende arbeid. Leder og sekretariatsleder har 
sammen med Stavangerbarnehagenes foreldreforening (SBF) hatt møte med Rådmannen. 
 
Oppgaver knyttet til KFU som ressurs for kommunen 
Leder og sekretariatsleder har bidratt med innlegg på skolering av nye medlemmer av driftsstyrene, og på 
fagdag for medlemmer av Skolemiljøutvalgene. 
 
Høsten 2016 ble det skrevet en forpliktende samarbeidsavtale mellom KFU og Rådmannen. 
 
Høringsarbeid 
KFU har gitt høringsuttalelse på : 
Djupedalsutvalgets innstilling, Å høre til 
Jøsendalutvalgets innstilling Mer å hente Bedre læring for elever med stort læringspotensial   
 
KFU har gitt innspill til «Snart skolestart», flere politiske saker og Kvalitetsmelding for Stavangerskolen. 
 
 

Deltakelse i ulike arbeidsgrupper/referansegrupper i 2016 

Ungdomsundersøkelsen, Hør på meg 
Eg e den eg e 
Tverrfaglig gruppe – system for å sikre at ungdom ikke faller ut av Videregående skole 
4x10 
Nytt ordensreglement for Stavangerskolen 

 

Sekretariatet 

Politikerne vedtok i Handlings-og økonomiplan for 2016-2020 å bevilge 200.000 til mobbeombud. Stillingen 
legges til KFU sitt sekretariat. I handlings-og økonomiplan for 2017-2021 ble bevilgningen til Mobbeombudet 
økt med 100.000,- 
 
 
Mars 2017 
 
 
Ingunn Rimereit        Harald Samsonsen 
Leder         Nestleder 
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