Referat fra KOMFUG Styremøte 14.06.2022
Sted:
Tid:
Til stede:
Referent:

Nygård Skole, personalrommet.
Torsdag 14.juni, kl.18.00-20.00
Sirill, Helge, Ole Jørgen, Hege, Monica og Odd
Monica

Sak nr

Tema

Vedtak / Diskusjon

Ansvarlig

22/17

Godkjenning av møtereferat
05.05.2022

Godkjent

Sirill Berg

22/18

Informasjon fra kommunen

Ingen nye saker mottatt siden forrige møte.

Roy Wiken

22/19

Oppvekstutvalget
Hva ble tatt opp på møtet der sist?

Her er noen punkter som ble tatt opp på oppvekstutvalgets møte 7. juni. Du finner hele sakslisten og
dokumentene på
https://politiskagenda.kristiansand.kommune.no/vis?id=098d26fe-5cc0-4112-929a-1a3fe9575803
● Det ble informert om Visma Enterprice, nytt system for skole/hjem-samarbeid.
● Biblioteksplan.
● PPT-rapporten.
● Elevmedvirkning i skolen.
● Handlingsplan for folkehelse og livsmestring.
● Vi linker til Politisk Agenda på kommunens hjemmesider fra vår hjemmeside KOMFUG.no

Sirill Berg

22/14

Skolevegring

●

Sirill / Hege /Roy

Vi hadde en lang diskusjon om temaet.
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Sak nr

Tema

Vedtak / Diskusjon
●
●

Ansvarlig

De spørsmålene vi har stilt til kommunen (via Roy) avventer vi svar på.
KOMFUG lager en sak til Oppvekstutvalget

Vi stilte noen spørsmål til kommunen i forrige møte. Roy skal svare ut disse.

22/15

Kick off høsten 2022
Foreldrekonferansen

Vi jobber videre med idéen til en Foreldrekonferanse.
Vi tenker enten Fønix eller Kilden. Sjekker kinoen først.

Hege
Alle må bidra her.

Vi har to forslag til datoer:
Onsdag 12. oktober eller onsdag 19. oktober.
Idémyldring rundt hovedtema. Vi ønsker å løfte frem og belyse skolevegring og foreldrenettverk.
Alle i styret må bidra her. Vi holder dialogen i Spond og deler dokumenter i Google Disk.
22/20

22/21

Digitale plattformer for styret

Sak fra Lunde: Klassekasse

I dag har vi Spond + en Facebook-gruppe.
Komfug.no benyttes til kommunikasjon eksternt. Her legger vi referater og nyttige linker.
Vi ønsker å ha en plass hvor vi kan dele dokumenter for internt arbeid. Vi forsøker med en
Google-konto for KOMFUG. Monica setter opp dette.
Innkommet sak fra Lunde skole hvor de ber om beste praksis for kontoer/løsning til klassekasse. De
opplever at det er vanskelig å få foreldre til å ønske å være kasserer/ være ansvarlig for penger som
samles inn i klassekassene. Det er jo et stort ansvar å ha felles penger på privat konto.

Sirill / Monica

Sirill

Vedtak: KOMFUG formidler kontakt mellom skoler som har gode løsninger for dette og Lunde skole. I
tillegg vil vi dele gode tips her på KOMFUG sin facebookside og på Komfug.no
22/22

Sammenslåtte vs delte kommuner

Vi snakket rundt hva vi tenker om hvordan KOMFUG vil påvirkes og hva som er best for KOMFUG ved
en eventuell oppdeling av de sammenslåtte kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne.

Sirill

Vi mener at selv om Søgne, Songdalen og Kristiansand skulle bli delt i 3 kommuner igjen så vil det
være fordelaktig å beholde ett felles KOMFUG.
22/23

Eventuelt

Ingen saker

Alle
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Sak nr

Tema

Vedtak / Diskusjon

Ansvarlig

…

Saker vi vil jobbe videre med:

Politiet skal visst nok ikke prioritere forebyggende arbeid på barneskolenivå.
De må prioritere ungdomsskoletrinnet. Vedtatt i kommunen. Stemmer dette?
Hva skjer med tidlig innsats?*

*Roy Wiken
** Sirill

Sjekke ut om alle skoler har en politikontakt fra 1. til 10. trinn **

Oppdatere oversikten over alle skoler og hvilke som er representert i KOMFUG.
KOMFUG må jobbe videre med å få inn flere foreldre så vi får flere stemmer fra hele
kommunen, alle bydeler.

Se på muligheten for å få inn en representant fra foreldregruppa til elever i videregående
skole.
…

Overganger

Vi må få til bedre overganger!
Barnehage – Skole
Barneskole – Ungdomsskole
Ungdomsskole – Videregående skole (Fylke)

Side 3 av 3

Ronny

