Møtereferat KOMFUG
Sted og dato: Digitalt Teams-møte, 27. Januar 2021 kl. 18.00 - 20.00
Til stede: Sirill Berg, Hege Beate Simonstad, Bente Heimdal, Lorena Farias, Gjermund Torkildsen, Ole
Jørgen Granrud, Olav Langmyr, Tom Garman Bjørnsen, Geir Willy Haugen og assisterende
kommunalsjef Roy Wiken.

Saker til behandling
21/01 Godkjenning av møteprotokoll 19.11.20
Enstemmig godkjent.

21/02 Møteplan for våren 2021
Det legges opp til at KOMFUG møtes torsdager uka før oppvekstutvalget. Det vil si 5. mars, 8. april,
29. april og 3. juni.

21/03 Informasjon fra kommunen
Oppvekstsektorens ramme er i år økt med 17 millioner. Akkurat nå settes skolenes budsjetter opp
etter tildelt ramme. Dette henger sammen med elevtall og bemanningssituasjonen, hvor kommunen
har mulighet til å utveksle ressurser mellom enhetene ved behov.
Roy opplever at koronasitasjonen ikke preger de ansatte med tanke på den ekstra krevende
situasjonen med tanke på bemanning og ekstraarbeid.
Det er ikke gjort noen egen undersøkelse om hvordan elevene opplever situasjonen, utover den
ordinære årlige elevundersøkelsen.
Roy forteller at det ikke er noen sentrale retningslinjer for hva slags tilbud skolene skal gi dersom det
er digital undervisning. Kommunens vurdering er at de enkelte skolene løser dette best selv, uten en
samkjøring.

21/04 Innkommende saker
1. Nettsikkerhet på skolens digitale verktøy
FAU ved Fagerholt skole ønsker felles retningslinjer for trygg nettbruk ved bruk av skolens nettbrett
og bærbare datamaskiner. FAU påpeker at barna kan få tilgang til upassende innhold i skoletida.
Roy og Sirill følger opp saken.
2. Søskenrabatt bortfaller ved bruk av SFO

FAU ved Krossen skole tar opp om det er mulig å ta opp at søskenrabatten bortfaller når et av barna
begynner på SFO. Det er på samme regning begge deler, SFO og barnehage. Hvorfor kan ikke
søskenrabatten fremdeles gjelde da?
Roy undersøker saken.

21/05 Oppfølging av eldre saker
Protokollen fra årsmøtet er ikke underskrevet. Sirill sender denne rundt per post for signatur.
Sak 20/10: Opplæringsmøtet med FAU og SU ble utsatt. Sirill og Roy arbeider med ny dato. Roy
foreslår et stedlig møte over sommeren.
Sak 20/12: Grunnet pandemien har KOMFUGs årlige temadag blitt avlyst. KOMFUG drøfter
muligheten for digitalt foredrag med Jesse Ohene etter innspill fra Solholmen skole. Erfaringer fra
Solholmen viser at svært mange skolebarn ikke forholder seg til aldersgrensene for de ulike sosiale
mediene. KOMFUG følger opp denne saken i fellesskap på neste møte.

21/06 Årsmøte
Normalt holdes årsmøtet i mars på Kongsgård skolesenter. Årets møte legges til 18. Mars. Sirill og
Tom fortsetter som valgkomite og forbereder valg til KOMFUG.

21/07 Eventuelt
Tilbakemeldingene fra FAU angående KOMFUGs internettside er varierende. Det legges ikke ut
referat lenger, og informasjonen er utdatert. Nettsida er bygget på et eldre system som ikke lar seg
oppdatere. Hege og Tom følger opp dette, og legger fram en løsning fra Wix for KOMFUG.
KOMFUG ønsker å invitere stabssjef i oppvekstsektoren, Svein Tore Kvernes, til et møte om
skoleøkonomi vedrørende budsjett i forhold til generell indeksøkning, den nye lærenormen, og
fordelingsnøkkel skolene i mellom. Sirill og Roy følger opp saken.
FAU ved Grim har diskutert turer i regi av skole og foreldre, spesielt i ungdomsskolen. FAU ønsker
ikke at det tas initiativ til turer som er kostbare, og som legger et stort dugnadsansvar på elever og
foreldre. Kommunale retningslinjer angående dette ble revidert sommeren 2020. Saken tas opp på
neste møte i KOMFUG.

