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Årsmelding 2021 

 

«Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger (KFU) er en frivillig forening for foreldre med barn i Stavangerskolen.  

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 2022 
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 2022/2023 

• KFU skal delta aktivt på FAU møter i de ulike skolene. 

• Før statistikk og oversikt over samarbeidsutvalgene. 

• Jobbe for at foreldrene skal få reell medvirkning i samarbeidsutvalgene. 

o Kurs for medlemmer av samarbeidsutvalgene.  

• Legge til rette for gode rutiner for samarbeid mellom rådsorganene på skolene i kommunedelene.  

o Få på plass stabile, gode kommunedelsfau i alle kommunedelene.  

 
Styret i Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger har hatt god kontinuitet i styremedlemmene og flere tok 
gjenvalg på årsmøtet. Som følge av kommunesammelsåingen med Finnøy og Rennesøy er styret utvidet 
med representanter fra disse to kommunedelene. Enkelte kommunedeler har hatt utskiftning av 
styrerepresentanter i løpet av året. Til tross for utskiftinger i sekretariatet har KFU utført mange oppgaver, 
både innad i styret og ute på den enkelte skole. 
 
Sekretariatet har denne våren vært bemannet med to personer. I tillegg til sekretariatsleder, har vi hatt en 
medarbeider på arbeidstrening. Ved skolestart ansatte vi sammen med Stavangerbarnehagenes 
foreldreforening en person i 60 %. Hun har i tillegg jobbet 20% på prosjekt med samarbeidsrådet for tro- og 
livssynsorganisasjoner (STL) 
   
 
Aktiviteten i 2021 – tiltak og resultater 
I årsrapporten for 2021 skal KFU redegjøre for aktiviteten i 2021 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. 
 
Det har for KFU som for alle andre virksomheter, også i år, vært et annerledes år. De fleste planlagte 
aktiviteter ute på skolene har måttet avlyses. Sekretariatet har i hovedsak hatt hjemmekontor, noe som har 
gitt noen utfordringer for en så liten organisasjon. Vi jobber til vanlig tett med støtte og oppfølging av 
hverandres saker, noe som blir vanskeligere når vi ikke møtes i det daglige. Møter på Teams og 
telefonsamtaler kan bare erstatte noe av dette. 
Det har også vært færre henvendelser fra foreldre i rådsorganene. 
Tilbakemelding fra foreldre er at møter i rådsorganene fungerer ikke så godt på teams, og det er blitt en 
veldig lav terskel for å avlyse møter. Spesielt er mange møter i Samarbeidsutvalgene blitt avlyst 
 
KFU- og AU-møter 
I løpet av 2021 er det avholdt 8 styremøter og 4 AU-møter. Møtene er blitt avholdt i våre lokaler og på 
Teams. Vi legger til rette for at de som har anledning kan møtes i våre lokaler, og andre kan delta på Teams. 
Dette fungerer godt og bidrar til at flere møter på styremøtene 
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Medlemmer i KFU i 2021,  
Styret har bestått av: 
01.01.21 – juni.2021 
 Medlem Medlem 
Leder Leder Anja Sandsmark  
Eiganes/Våland  Petter Enoksen  
Hillevåg  Susanne N. Olsen Rino Hansen 
Hinna  Anette Dahle Hans Gunnar Frøystad 
Hundvåg  Anders Hanevik Espen Svendsen 
Madla  Kjersti Balle Tharaldsen  
Storhaug  Tore Vatnadal Navdal  
Tasta  Kristin Bø Henriksen  
Rennesøy  Andreas Hodnefjell Inger Lise Rettedal 
Finnøy  Pål Rune Grønås Anne Lise Doran 

 
 
 
Juni.2021-31.12.2021 
 Medlem Medlem 
Leder Leder Anja Sandsmark  
Eiganes/Våland  Petter Enoksen  
Hillevåg    
Hinna  Anette Dahle Hans Gunnar Frøystad 
Hundvåg  Espen Svendsen Jon Inge Eide 
Madla  Kjersti Balle Tharaldsen Bjørg Ellen Hauge 
Storhaug  Linda Vigdel  
Tasta  Kristin Bø Henriksen  
Rennesøy   Inger Lise Rettedal 
Finnøy  Pål Rune Grønås Anne Lise Doran 

 
 
Medlemmer i KFUs arbeidsutvalg i 01.01.21- 31.12.21 
 
Anja Sandsmark leder 
Espen Svendsen 
 
Fra sekretariatet 
Nina Bøhnsdalen 
 
 
1. Øke foreldremedvirkning i grunnskolen i Stavanger 

 
1.1 Arrangere minst to møter i året med FAU-ledere og SU-ledere i alle bydelene 
Det ser ut til å være en utfordring å få til KommunedelsFau til å fungere som et organ med faste møter, 
men det er aktiviteter i alle bydeler med samarbeid mellom skolene. For å øke samarbeidet på tvers av 
bydelene har styret vedtatt å holde flere av styremøtene ute i bydelene, og også invitere en representant 
fra FAU fra alle skolene i bydelen møtet holdes.  
Dette skoleåret har dette ikke latt seg gjennomføre, men vi ser at flere deltar på møtene når de avholdes 
digitalt. 
 

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


                                                                                                                                                          
   

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: Anja Sandsmark 

Sekretariatsleder: Nina Bøhnsdalen 

Bank konto: 9710.39.83057 

 

 

         

1.2  Informere foreldre gjennom KFUs hjemmeside og Facebookside 
Hjemmesiden brukes til informasjon til foreldre. Facebooksiden vår har vært stedet hvor vi i hovedsak har 
lagt ut aktuelle lenker til mer informasjon enten i media, hos Stavanger kommune, Utdanningsdirektøren i 
Rogaland, Foreldreutvalget for Grunnopplæringen eller andre. Dette året har vi hatt fokus på å nå ut til 
flere foreldre og da spesielt gjennom digitale plattformer.  
Høsten 2021 har det vært fokus på Facebook, og antall følgere og likerklikk har økt. Vi får også flere 
henvendelser via FB. 
 

1.3 Svare på og følge opp henvendelser fra foreldre 
Henvendelser fra foreldre har også i 2021 variert i omfang og tema. 2021 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 aktivitetsplan. Mobbeombudets stilling har ikke strukket til med de tildelte midlene 
så KFU har brukt ressurser på mobbeombudet for å kunne ta i mot alle henvendelser som gjelder et trygt 
og godt skolemiljø.  
Henvendelser som ikke har vært relatert til mobbing og spesialundervisning har i hovedsak vært knyttet til 
rollen som tillitsvalgte forelder. 
Tilbakemelding fra foreldre viser at for få foreldre har kjennskap til KFU og det tilbudet vi er. Denne høsten 
har vi fokusert på informasjon om KFU ved å være aktive på fb og e-post til FAU-ledere 
 
Et klart flertall av henvendelsene vi har fått dette året knytter seg til bruk av Chromebook. Med 
hjemmeskole har foreldrene sett tydeligere behov for digital kommunikasjon med skolen, og mange 
foreldre har vært frustrert over mangel på informasjon og involvering av bruk av ChromeBook. I forbindelse 
med KFU sitt årsmøte inviterte vi til foredrag på Teams om Chromebook med utgangspunkt i de 
tilbakemeldingene/spørsmålene vi fikk fra foreldre. 
 
Via facebook fikk vi forståelse av at mange foreldre med barn på ungdomsskolen syntes tiden med covid-
19 har vært utfordrende. Vi inviterte til digitalt gratisforedrag med Hedvig Montgomery, Tenåringen i 
koronatiden. Om hva ungdommen trenger av foreldrene sine og andre voksne. Ca 1000 foreldre til 
barn på ungdomstrinnet fulgte foredraget direkte eller i etterkant på vår fb-side 
 

1.4 Skolenes økonomi 
Vi har også dette året sett hvordan det nye ressursfordelingsmodellen påvirker skolenes budsjetter. Fokus 
dette året har i hovedsak vært utgifter knyttet til Covid19-situasjonen. Skolene melder også tilbake at de 
har økonomiske utfordringer når de får svært krevende elever i løpet av skoleåret. Dette er elever som det 
ikke følger penger med, jfr spesialundervisning. 
 

2. Øke kompetansen om hjem-skolesamarbeid 
Flere skoler har dette året hatt kurs for foreldre om hjem-skolesamarbeid. Flere skoler var planlagt, men lot 
seg ikke gjennomføre. Kursene har både vært ute på skolene og via Teams 
KFU har hatt samarbeid med Stavangerbarnehagenes foreldreforening, SBF og Samarbeidsrådet for tros- 
og livssynssamfunn, STL. Det ble søkt om midler fra IMDI og gjennomført foreldremøte for 
minoritetsspråklige foreldre. Invitasjonen gikk ut til alle skoler og barnehager i Stavanger, Rennesøy og 
Finnøy: 
Til deg som er minoritetsspråklig forelder 
Velkommen til foreldremøte: 
«Barn som trives lærer mer. Skolen og barnehagen trenger deg» 
Disse foreldremøtene måtte vi avlyse også i 2021. Dette er møter som ikke lar seg gjennomføre på 
Teams. 
 
 

3. Jobbe for at foreldre skal få reell medvirkning i samarbeidsutvalget 
All informasjon vi får som vi ser er relevant for samarbeidsutvalgene sendes FAU- og SU-leder på e-post i 
tillegg til at den legges ut på vår hjemmeside. Problemstillinger fra skolene tas opp med skolesjefen og 
politikere i eksisterende møtepunkter.  
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Tilbakemeldinger fra foreldre i Samarbeidsutvalgene er at det er få møter, og mange møter har blitt avlyst 
også dette året. Vi forstår at det har vært en vanskelig periode, men foreldre opplever at, siden dette bare 
er et rådgivende organ, er det ikke så viktig å ha møter.  
Pga pandemien har det heller ikke vært skolering for medlemmer av samarbeidsutvalgene. 
 

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 
 

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 og videoer 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. I 2021 har de konferanser vi har vært påmeldt blitt avlyst 
 
4.3 
Møter med skolesjefen 
Det har vært holdt 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, nestleder og sekretariatsleder har 
faste møter med politikerne, både posisjon og opposisjon. Dette er en god møteplass for å diskutere politiske 
saker som skal opp i Utvalg for Oppvekst og utdanning, og gi politikerne informasjon om hva foreldre i 
Stavangerskolen er opptatt av.  
 
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. 
 
Oppgaver knyttet til KFU som ressurs for kommunen 
Leder og sekretariatsleder har bidratt med innlegg på fagdag for medlemmer av Skolemiljøutvalgene. 
 
Samarbeid med Trygg Trafikk 
KFU har sittet i arbeidsgruppe i regi av Trygg Trafikk med tema Hjertesone, en oppfølging av de politiske 
signalene om at alle skoler i Stavanger skal være en Hjertesoneskole. 
Dette nettverket har vært til nytte i saker som handler om trafikksituasjoner rundt skolene i forbindelse med. 
F.eks utbygging 
 
Prosjekt i samarbeid med STL 
KFU fortsetter samarbeidet med STL om møtesteder for foreldre som ikke har norsk som morsmål 

 

Deltakelse i ulike arbeidsgrupper/referansegrupper i 2021 

Hjertesone 
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Barn vil være med 
4x10 
Fritid for alle 
Dagskonferanse «På tvers» 
Plan for overganger 
 

Sekretariatet 

I sekretariatet dette året har det i tillegg til sekretariatsleder og mobbeombud vært ansatt en 
organisasjonssekretær på arbeidstrening frem til 15.04.21. Styret ble da enige med styret i 
Stavangerbarnehagenes foreldreforening om å lyse ut stillingen. Vi ansatte organisasjonssekretær i 60% 
som jobber halvparten for hver av organisasjonene. Hun har i tillegg en 20% stilling i prosjektet vi har 
sammen med Samarbeidsrådet for tro- og livssynsorganisasjoner STL. 
 
Arbeidet som mobbeombud har gitt økt arbeidsmengde og ført til endring av fordeling av arbeidsoppgavene i 
sekretariatet. De midlene som er bevilget til mobbeombud er ikke tilstrekkelig med tanke på økningen i 
henvendelser fra foreldre som trenger hjelp. For å kunne følge opp alle henvendelsene som kommer har det 
vært nødvendig å bruke ressurser fra KFU til mobbeombudarbeidet.  
Sekretariatet har vært ansvarlig for ulike arbeidsmiljøtiltak i kontorfellesskapet. 
 
Mars 2022 
 
 
Anja Sandsmark        
Leder          
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