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Referat fra KOMFUG Styremøte 16.08.2022 
 
Sted:  Varodd 
Tid:  Tirsdag 16. august, kl.18.00- 
Til stede:  Hege, Oda, Odd, Sirill, Ronny, Helge, Monica, Ole Jørgen og Roy 
Referent: Monica 
 
 
 
 
 

Sak nr 
 

Tema Vedtak / Diskusjon Ansvarlig 

22/24 Godkjenning av møtereferat 
05.05.2022 
 

Vedtak: Godkjent Sirill Berg 

22/30 Informasjon fra kommunen 
 
 

● Det har vært skoleledersamling onsdag 10. august 
○ Deltakere er rektorer, inspektører og SFO-ledere fra alle skolene 
○ Tema: Sterkere sammen for barn og unge 
○ Fokus på trivsel, gode relasjoner og godt læringsmiljø  

 

Roy Wiken 

22/25 Oppvekstutvalget 
Hva ble tatt opp på møtet 
16.08.22 
 
 
 
 
 

Oppvekstutvalgets møte 16.august 2022. Du finner hele sakslisten og dokumentene på: 
https://politiskagenda.kristiansand.kommune.no/vis?id=7bc8ba48-c2a2-4505-a092-a657abffffa0 

● Godkjenningen av kvalitetsmeldingen har vært oppe i dag, men de har ikke rukket å 
gruppebehandle merknadene. Det er satt ny frist på dette til 9. september.  

 
 

Sirill Berg 

22/14 Skolevegring 
Oppfølging fra sist: Status.  
 
 

● De spørsmålene vi har stilt til kommunen (via Roy) avventer vi svar på.  
● Sirill sender brevet til kommunen på nytt. 

Sirill /Roy 
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Sak nr 
 

Tema Vedtak / Diskusjon Ansvarlig 

22/20 Digitale plattformer for KOMFUG-
styret.  
Oppfølging fra sist møte.  

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.  
 
Google-konto er opprettet og alle skal ha fått link til vår felles mappe på Google Drive.  
 

Monica 

22/26 Møteplan Komfug høsten 2022 Onsdager uken før oppvekstutvalget.  
 

● Onsdag 7. september 
● Onsdag 5. oktober 
● Onsdag 2. november 
● Onsdag 30. november 

 
Innkalling og møtested kommer i Spond. 
 

Sirill 
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22/27 Foreldrekonferansen 2022 «Å 
vokse opp i Kristiansand» 

Sakstekst: Konferansier: Tale Maria Krohn Engvik, Helsesista 
Foredragsholdere:  
Tone Martha Sødal, Elevombud i Kristiansand 
Sara Eline Eide, Daglig leder i Ungoppvekst og forfatter av boka Skolefravær 
Jesse Ohene, Barnelege i Kristiansand 
Torbjørn Trommestad, Politioverbetjent i Arendal 
 
Tema: 

● Mobbing 
● Sosiale medier 
● Skolevegring 
● Forebygging/foreldrenettverk 
● Invitasjon til skolene 
● Slipp av billetter, svarfrist? 
● Holde av plasser, Komfug/Oppvekstutvalget/Kommune adm? 
● Innspilling av konferansen?  
● Evaluering  

 
Diskusjon/Vedtak:  
Foreldrekonferansen er publisert ut på Komfug.no. Billettbestilling er klart fra kinoen og vi har 
foreløpig holdt av 166 plasser til FAUene på skolene, samt foredragsholdere, panelister og KOMFUG-
styret. Det er også opprettet arrangement som er festet til toppen av KOMFUGs Facebookside.  
 
Monica og Hege lager en invitasjon til FAUene som Roy som sender videre til alle rektorer i 
kommunen. Rektorene videreformidler til klassene med en sterk oppfordring om å be medlemmer i 
FAU om å gå inn og booke plass.  
 
Vi ønsker å invitere oppvekstutvalget til å komme.  
 
Vi legger til info på invitasjonssiden om at det vil bli filmet på arrangementet. Vi er i kontakt med 
videregående skole vedr filming og aftermovie som et elevprosjekt. Vi sjekker også med 
kommunikasjonsenheten i kommunen, ved Ingunn Kvivik. 
 
Evaluering av arrangementet lages digitalt og legges ut som en QR-kode på slutten av 
arrangementet. Vi sjekker Google forms eller Mentimeter.  

Sirill, Hege, Alle 

22/28 Eventuelt ● Ingen egne punkter Alle 
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Sak nr 
 

Tema Vedtak / Diskusjon Ansvarlig 

 
… Saker vi følger opp fra tidligere 

møter: 
● Politiet skal visstnok ikke prioritere forebyggende arbeid på barneskolenivå. 

De må prioritere ungdomsskoletrinnet. Hva skjer med tidlig innsats? 
 
Sjekke ut om alle skoler har en politikontakt fra 1. til 10. trinn.  
SVAR: Dette har de.  

 
● Se på muligheten for å få inn en representant fra foreldregruppa til elever i 

videregående skole. 
 

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

 

 
 
 
 
 

 
 
 


