ÅRSMELDING 2016/2017
KOMFUG styret har etter beste evne forsøkt å jobbe etter og gjennomføre
de målsetninger som var framsatt i arbeidsplanen for 2016/2017. Styret har
hatt en god sammensetning med engasjerte representanter for de
forskjellige skolene/bydelene, men styret kunne med fordel hatt flere
medlemmer.
Styret i KOMFUG har i året 2015/2016 bestått av:
Verv
Leder
Nest-leder
Øk. ansv./
sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn
Helge Stahl
Sissel Francke
Tom Garman Bjørnsen

E-post
komfug@organisasjonsliv.no
sisfrancke@gmail.com
tom@garman.no

Skole
Vardåsen
Møvig
Krossen

Mobil
482 31 303
907 23 765
911 01 963

Olav Langmyr
Lene Larsen
Marina Marlen Cervellino

olav.langmyr@gmail.com
l_brastad@hotmail.com
marlen.cervellino@gmail.com

Vardåsen
Øvre Slettheia
Slettheia

905 05 808
948 97 949
926 40 365

I tillegg var Nils Nilsen fra Lovisenlund skole valgt til styret, men ble fristilt fra vervet.
Styret har møttes jevnlig gjennom året og har ellers tatt en del saker ad-hoc via e-post. På
styremøtene har også Roy Wiken deltatt fra Oppvekstdirektørens stab, noe som har sikret
god kommunikasjon og samarbeid.
Deltakelse i utvalg og fora
I perioden har KOMFUG deltatt på alle møtene i oppvekststyret (unntatt ett) med leder.
Utover dette har det ikke vært nedsatt noen komiteer eller utvalg som KOMFUG har vært
invitert til å delta i. Olav har vært fast representant i Natteravnskomiteen.
FAU og styreopplæring
Også denne høsten arrangerte KOMFUG styre- og FAU-opplæring i samarbeid med
Oppvekstdirektørens stab. Spesielt for denne opplæringen var at de politiske
representantene i skolestyrene også var invitert.
Oppmøtet og engasjementet var stort og arrangementet var særdeles vellykket. I forhold
til de politiske representantene var tilbakemeldingene at de trenger noe mer opplæring og
litt annen informasjon om ansvar etc. Det vil derfor være en egen opplæring for disse etter
neste valg. KOMFUG har presisert ovenfor Oppvekststyret at vi ønsker at politikerne også
deltar på vår opplæring da KOMFUG også har stort fokus på samarbeid og kommunikasjon.
Synlighet
I forrige periode gikk styret ut med invitasjon til alle FAU-ene om besøk fra KOMFUG.
Mange skoler ble i den omgangen besøkt, så styret har ikke prioritert dette i denne
perioden da det ikke er så lenge siden sist.
I forhold til politikere har styret passet på å være synlige på møtene i Oppvekststyret og
ellers opprettholdt god kontakt med medlemmene av Oppvekststyret.
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Nettsidene har blitt oppdatert med informasjon og Facebook-siden har blitt jevnlig
oppdatert med aktuelle saker fra media og har per i dag en god del følgere.
Styret har i perioden hatt godt samarbeid med Oppvekst.
Årets tema
Styret har besluttet å fokusere på foreldrenettverk som hovedtema for perioden. Det har
ikke blitt gjort noe beslutning på hva som skal gjøres i forhold til temaet ennå. Dette er
noe som må jobbes med utover våren.
Styret har jobbet med å innføre en ordning hvor alle 8. klasseforeldre blir utfordret til å
stille som Natteravn og det blir et opplegg rundt dette.
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