
Agenda KOMFUG Styremøte  11.01.2023

Sted: Klipperveien 4, hos Sirill
Tid: Onsdag 11.januar, kl.18.00-21.00
Til stede: Hege, Odd, Sirill, Helge, Ronny, Monica, Ole Jørgen, Oda og Tom
Referent: Monica

Sak nr Tema Vedtak / Diskusjon Ansvarlig

23/01 Godkjenning av møtereferat
30.11.2022

Godkjent Sirill Berg

23/02 Informasjon fra kommunen - Roy

23/03 Oppvekstutvalget Se utsendt Mai
https://politiskagenda.kristiansand.kommune.no/vis?id=ae650e58-3084-4188-9e53-89165ab6d068l

Sirill Berg

23/04 Styringsgrupperepresentant til
Godt begynt fra KOMFUG?

Se utsendt Mail
Ønsker KOMFUG å ha en representant inn i styringsgruppen til forskningsprosjektet Godtbegynt.no ?
Vi undersøker videre hva som ligger i dette og vurderer om dette er noe vi kan/bør delta i.

Sirill /Roy

23/05 Godtgjørelser KOMFUG-styrets medlemmer kan få dekket kjøregodtgjørelse ihht statens regulativer, samt
parkeringskostander i forbindelse med KOMFUG-møter og arrangementer.
Det er kommet et forslag som vi tar opp til vurdering om det skal settes et fast møtehonorar som skal
dekke det ovenstående.

23/06 Eventuelt Alle
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Sak nr Tema Vedtak / Diskusjon Ansvarlig

● Vi har mange gode diskusjoner og dialoger i styret rundt ulike temaer som er viktig for barn
og unge i vår kommune. Vi tar opp meldinger vi mottar fra foreldre og FAU’er i kommunen.
Kanskje kan vi formulerer et leserinnlegg og bruke vår stemme. I dag gikk dialogen mye rundt
tidlig innsats (eller mangel på tidlig innsats?) og spesialundervisning. Hva skjer når
spesialpedagogen er syk? Settes det inn nye ressurser? Hvordan løses det når det er flere
barn med behov for spesialundervisning enn det finnes voksne ressurser?

● KOMFUG, sammen med FUB, er invitert til å delta i innspill til planarbeidet med «Plan for
gode livsvilkår».

● Rød Tråd / Overganger
https://kristiansand.extend.no/export/nyekristiansand/barnehagegrunnskole/docs/doc_562
6/index.html#Chapter3 Dette vil vi følge mer opp og vil ta kontakt med kommunen her.

● Innspill: Burde elevrådsleder være med på opplæringsmøtene til KOMFUG?
● Overnattingsturer, type 10. klasse-tur. Ulikheter fra skole til skole. Noen drar til Polen, andre

drar til Oslo og noen får ingen tur.
● Årsmøteforberedelser. Vi planlegger dato, og fordeler oppgaver med tanke på nødvendige

dokumenter til møtet og utsendelse av innkalling.
● Tom tar kontakt med kommunen vedr revisjon av regnskapet, fakturering mellom kommuner

og økt kommunal bevilgning til KOMFUG.

Alle
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