ÅRSMELDING 2017/2018
Styret i Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand
(KOMFUG) har jobbet for å gjennomføre arbeidsplanen som ble
fremstilt for årsmøtet i fjor. Styret som ble valgt ved forrige
årsmøte bestod av 8 representanter, hvorav ett medlem har gått ut
i løpet av året.
Styrets sammensetning i året som har gått:
Verv
Navn
E-post
Leder
Sissel Francke
sisfrancke@gmail.com
Nestleder
Lene B. Larsen
l_brastad@hotmail.com
Øk. ansvarlig/
Tom Garman
tom@garman.no
sekretær
Bjørnsen
Styremedlem
Olav Langmyr
olav.langmyr@gmail.com
Styremedlem
Pål Espen Dybvik paalespen.dybvik@nov.com
Styremedlem
Solveig Waage
solveig.waage@gmail.com
Styremedlem
Kirsti Timenes
kirsti.timenes@gmail.com
Styremedlem
Marina Marlen
marlen.cervellino@gmail.com
(til aug. 2017)
Cervellino

Skole
Møvig
Ø. Slettheia
Krossen

Tlf. nr
90723765
94897949
91101963

Vardåsen
Torridal
Grim
Solholmen
Slettheia

90505808
91561305
99452937
41434635
92640365

Styret har hatt 9 møter denne perioden. I styremøtene deltar også Roy Wiken fra
Oppvekstdirektørens stab. Det har vært et godt samarbeid mellom Oppvekstsektoren og
KOMFUG.

Deltakelse i utvalg og fora
I perioden har KOMFUG deltatt på utvalgte møter i oppvekststyret, og vi har hatt en
representant i Natteravnskomitéen; Olav Langmyr. Her har vi jobbet aktivt sammen med
natteravnene for å innføre et godt opplegg for å øke engasjementet for at foreldre for 8.
trinn skal delta aktivt som natteravner.
KOMFUG har ikke vært invitert til å delta i andre komitéer eller utvalg dette året.

FAU og styreopplæring
I høst arrangerte KOMFUG opplæring av nye FAU- og styreledere i samarbeid med
Oppvekstdirektørens stab. Det var relativt god oppslutning på opplæringen, spesielt blant
rektorene, og engasjementet blant deltakerne var stort.

Foreldrenettverk
I arbeidsplanen har vi hatt foreldrenettverk som fokusområde. I året som har gått har vi
brukt mye tid på dette temaet. I høst arrangerte vi en temakveld hvor foreldrenettverk var
et av temaene, og alle som har barn i grunnskolen var invitert. Vi har hatt et godt
samarbeid med Kristine Hasund fra organisasjonen Trygg læring, og hun holdt her et flott
foredrag om hvordan skolene kan sette i gang med organiserte foreldrenettverk. Mia
Börjesson, sosionom fra Sverige, snakket ivrig og engasjert om hvordan vi kan skape god
psykisk helse hos barn og unge. Det var en nyttig og motiverende kveld, som vi skulle
ønske at noen flere hadde fått være med på.
KOMFUG har også laget forslag til retningslinjer for foreldrenettverk, som vi ønsker å
innføre i alle skoler i kommunen, i samarbeid med rektorutvalget.
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Synlighet
På tross av oppsøkende virksomhet og andre forsøk på å gjøre oss synlige for foreldre i
Kristiansand, ser vi at vi fortsatt har utfordringer når det kommer til synlighet. Det har vist
seg utfordrende å nå frem med markedsføring av KOMFUG og våre arrangementer, og det
kan vi jobbe enda mer med. Styret har jobbet aktivt med alle henvendelser som har
kommet til oss fra FAU-ene, og også deltatt på FAU-møter ved enkelte skoler for å veilede i
forhold til f.eks. retningslinjer for skoleturer og innføring av foreldrenettverk.
KOMFUG har holdt nettsiden komfug.no oppdatert, og her finnes også lenker til andre
nyttige nettsteder. Facebooksiden har blitt oppdatert med våre arrangementer og vi har
også delt aktuelle saker og nyheter ang. skolehverdagen.

Annet
Kriminalitetsforebyggende team har vært tilstede på et KOMFUG-møte for å informere om
ungdomsutfordringer i kommunen, og gjennomgå Trendrapporten for 2016.
KOMFUG deltok i høst på Trygghetsvandring i sentrum. Denne var initiert av kommunen,
og hadde fokus på å finne tiltak for å forebygge alkoholrelatert vold og uro i sentrum.
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