Møtereferat KOMFUG
Sted og dato: Digitalt Teams-møte, 30.september 2021 kl.20.00-21.00
Til stede: Sirill Berg (leder), Tom Garman Bjørnsen, Ronny Myrene, Ole
Jørgen Granrud, Ragnhild Kvanneid Hagen, Odd Bjørnestøl, Hege Beate
Simonstad, Helge Sørensen, Oda Kleiven, Gjermund Torkildsen (referent)
og Roy Wiken (assisterende kommunalsjef).
Forfall: Lorena Farias.
21/28: Godkjenning av møtereferat 29.04.21
Rettelse av navn på Tom Garman Bjørnsen under til stede.

Alle

Info fra leder:
FVN uttalelse, 06.09.21, vedrørende urettferdighet rundt testregime helg.
Songdalen ungdomsskole FAU-møte 23.09.21, informerte om FAU arbeid.
21/29: Møtedatoer høsten 2021
• 30.09.21
• 04.11.21
• 02.12.21

Sirill

21/30 Endringer i styret
Gjermund Torkildsen trer av, og to nye medlemmer trer inn.
Oda Kleiven, Grim skole
Helge Sørensen, Nygård skole

Sirill

21/31 Styreroller:
Leder: Sirill Berg
Nestleder:?
Kasserer: Tom Garman Bjørnsen
Kontaktperson Oppvekstutvalget: Sirill Berg
Kontaktperson FUB: Ronny Myrene
Kontaktperson Politi/Natteravnen: Odd Bjørnestøl
Facebook/nettside: Hege Beate Simonstad
Kontaktperson Elevombudet: Hege Beate Simonstad
Foreldrenettverk: Ragnhild Kvanneid Hagen
Referent:?
21/32 Oppvekstutvalget
Lederne for KOMFUG og FUB er ikke fornøyd med hvordan det er blitt i
Oppvekstutvalget etter at det ble innstramninger i kommuneloven.

Sirill

Sitat hentet fra reglement for Oppvekstutvalget:
“Når det gjelder representant fra KOMFUG (Kommunalt foreldreutvalg) og FUB
(foreldreutvalg for barnehagene) kan ikke disse gis generell møte- og talerett, jf.
kommentaren til Bernt og Overås1. De kan innkalles i den enkelte sak hvis det er
behov for å høre deres synspunkter, men da skal disse uttale seg utenom det
alminnelige ordskiftet, i praksis før den politiske debatten starter.”
Saker dukker opp på sakskartet, som ikke står på innkallingen, hvor vi mister retten til å
melde våre synspunkter på forhånd.

Spørsmål fra politikere blir stilt til administrasjonen, hvor vi kan gi informasjon, men hvor vi
blir kneblet på grunn av at vi ikke har hatt mulighet til å be om ordet i forkant av møtet.
Sitat hentet fra innkalling til oppvekstutvalget:
“FUB og KomFug har anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter på sakene i møtet.
Dette må skje i forkant av det politiske ordskiftet. Dere bes i så fall om å gi beskjed til
utvalgsleder i forkant av møtet.”
Vi likte den åpne tonen vi hadde før, den uhøytidelige praten i pausene, muligheten til å
komme med innspill og være med i dialogen i møtene. Nå vet vi ikke på forhånd hva som vil
bli sagt i de forskjellige innspillene/orienteringene fra interne og eksterne talere. Da må vi si
at vi vil ha ordet i alle saker i forkant av møtene, og heller frafalle/bli sjekket ut i alle saker.
Dette virker som både unødvendig og tidkrevende, når alt som trengtes tidligere var et lite
tegn i de sakene vi ønsket å ha ordet.
Det naturlige ordskiftet er blitt tatt fra oss, og vi føler oss overflødig i møtene. Vi har tatt på
oss et ulønnet verv, vi gir av vår fritid og betaler for parkering for å være med på møter som
varer i 4-5 timer. Dette for at vi ønsker å være engasjerte foreldre for Kristiansand kommune,
men med dagens ordning er det nesten ingen vits for oss å møte på oppvekstutvalget sine
møter. Sist møte gikk foreldrerepresentantene før møteslutt.
21/33 Opplæringsmøte for SU- og FAU
Dato: 11.11.21
Sted: Kongsgård skolesenter.
Tid: 18.00-20.00
Hele Komfug styret møter, så langt det lar seg gjøre.
Roy Wiken stiller fra kommunen.
Gruppearbeid: Leksefri Skole, ja eller nei?
Prosjekt i kommunen 4 leksefrie skoler.
Sjekk ut Hånes skole hjemmeside!!
Oppfølging av saker fra forrige møte/møter:
Ingen saker ble tatt opp her.

Sirill og Roy

Sirill

21/34: Eventuelt:
Alle
• Kan vi hente info fra gammel hjemmeside?
• Vandelsattest for drosjenæringen.
o Etter stygge saker i media uttrykker foresatte uro for sine barn.
o Noen elever har fått innvilget drosje på grunn av utrygg skolevei, andre elever
har andre grunner for å få innvilget drosje. Blir disse selskapene da sjekket ut i
forhold til vandelsattest?
o Kommunen har fått svar på at dette skal bli gjort hvert år.
o Skader ikke at Komfug tar en ekstra sjekk, og kontakter nåværende
drosjeselskap som har ansvar for skoleskyssen.
• Kan eksterne grupper komme på skoler, i friminutter, og observere det sosiale
samspillet mellom elever i forhold til mobbeproblematikk?
o Personvernet trer inn her så det må løftes videre til adm.
o Kommunen har både et ressursteam, og et mobilt team som har det som et av
sine arbeidsfelt å være tilgjengelig og behjelpelige for kommunens skoler i
arbeidet med å få til et trygt og godt læringsmiljø.
o Disse kan på bestilling komme ut å observere.
o Komfug legger vekt på at kommunen har mange skoler, og teamene som skal
hjelpe har en stor arbeidsmengde på få folk. Kan Komfug legge press/hjelpe til
på noen måte for å få økt bemanning til disse teamene?

•
•
•

Komfug ser videre på tema til en forelesning for foresatte i Kristiansandsskolen.
Finne dato på styremiddag for avtroppende styremedlemmer og nye medlemmer,
dette ble avlyst i vår grunnet korona situasjonen.
Vi trenger en ny referent og nestleder i styret, kan noen av medlemmene i styret
tenke seg å ta på seg disse vervene?

Referent: Sirill Berg

