Arbeidsplan for 2018/2019
Denne arbeidsplanen definerer rammene for hva og hvordan styret i
Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand (KOMFUG)
skal jobbe fra årsmøtet i 2018 frem til årsmøtet i 2019.
KOMFUGs viktigste oppgave er å følge opp henvendelser fra FAU-ene og drive
informasjonsarbeid og opplæring ift. foreldresamarbeid og skole-hjem samarbeid. Videre
skal vi følge opp det tette samarbeidet med Oppvekstsektoren.

Deltakelse i utvalg og fora

KOMFUG skal så langt det lar seg gjøre delta med representanter i alle fora og utvalg som
vi blir forespurt om å delta i eller har rett til å være representert i. Dette gjelder f.eks.
Oppvekststyret, Natteravnkomitéen, og ad hoc-utvalg rundt felles reglementer o.l.
Medlemmene i KOMFUG vil også forsøke å delta på relevante kurs/samlinger der dette lar
seg gjøre innenfor tidsmessige og økonomiske rammer.

Synlighet
KOMFUG skal arbeide for å synliggjøre sin rolle i kommunen, og bidra til å sette
skolerelaterte saker på dagsorden. I året som kommer skal vi fokusere på å gjøre KOMFUG
mer kjent for FAU-ene i Kristiansandsskolen, og øke aktiviteten i sosiale medier. Vi ønsker
også å nå bedre ut med markedsføringen av våre arrangementer.

Fokusområder
Det kommende året vil vi jobbe sammen med rektorutvalget og Oppvekstsektoren for å
prøve å få innført felles retningslinjer for foreldrenettverk i alle grunnskolene i Kristiansand.
KOMFUG skal også arrangere opplæring av nye FAU- og styreledere, og vi ønsker også
dette året å lage en temakveld med åpne foredrag for foreldre.
I tillegg ønsker KOMFUG å bidra til at arbeidet med å øke 8. klasse-foreldrenes
engasjement for å stille som natteravn, lykkes i løpet av året.

Temagrupper

Styret kan i perioden nedsette egne grupper som jobber med spesielle tema. Disse
gruppene kan knytte til seg ressurspersoner utenfor styret etter behov.

Møter

Det skal tilstrebes å holde omkring åtte møter i KOMFUG det kommende året.
KOMFUG vil også prøve å arrangere minst ett bydelsmøte for FAU’ene i hver av de fire
bydelssonene, dette iht. vedtektenes pkt. 9.1.

Rekruttere og beholde
KOMFUG har som mål å tilfredsstille vedtektenes pkt. 3.1, som gjelder krav til antall
representanter fra hver bydelssone. Vi ønsker frem mot årsmøtet i 2019 å jobbe aktivt for
å sikre god rekruttering til styret.
For å opprettholde kontinuiteten i arbeidet, vil vi også fortsette å fokusere på å beholde
representanter i mer enn 1 periode.
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