Referat fra KOMFUG Styremøte 05.05.2022
Sted:
Tid:
Til stede:
Referent:

Sjøstrand skole, personalrommet.
Torsdag 5.mai, kl.18.00-20.00
Roy, Sirill, Ronny, Helge, Ole Jørgen og Hege
Hege

Sak nr

Tema

Vedtak / Diskusjon

Ansvarlig

22/11

Godkjenning av møtereferat
31.03.2022

Godkjent

Sirill Berg

22/12

Informasjon fra kommunen

Ingen nye saker å melde

Roy Wiken
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Sak nr

Tema

Vedtak / Diskusjon

Ansvarlig

22/13

Oppvekstutvalget
Hva ble tatt opp på møtet der
sist?

•
•
•

Sirill Berg

•
•
•
•
•

Tilhørighet, trygget og trivsel
Mange skoler sliter med overforbruk – etterslep som de ikke blir kvitt.
Tildelt 35,3 mill. kroner fra sentralt disposisjonsfond til å dekke negative disposisjonsfond i
kommunen.
Corona førte med seg ekstra midler. Likevel ingen ramme til å løfte alle skoler som sliter.
Kommunen styrer mot et relativt overforbruk i skolen.
Bevilgningene strekker ikke til iht det skoleverket må forholde seg til av krav.
Lærenormen er ikke finansiert opp mht lønn.
Midler til krevende §9A saker

Vi vurderer til neste møte om vi skal invitere Svein Tore til å holde en orientering for KOMFUG
styret.
22/14

Skolevegring

•
•
•
•
•
•
•
•

Lang og god diskusjon rundt temaet, og vi tok opp dette med avviksrapportering.
Kommunikasjon rundt tiltak og hvem de rettes mot må kommuniseres bedre.
Er det nok kompetanse hos skolene på hvordan håndtere utagerende elever
Taushetsplikten til gleder og hinder.
Har det blitt mye bedre eller er det underrapportering på avvik?
Vi foreldre må få tall på hvor stort problemet er mht saker som omhandler barn på skolene.
Avvikshåndtering og rapportering
Hvor mange barn blir utsatt for vold på skolen?

Kan vi foreldre lage en spørreundersøkelse til alle foreldre i Kristiansand? Høre deres versjon?
En skole som melder inn alle avvik er en god skole. Det må synliggjøres hvor mange barn som
ikke trives på skolen. Reelle tall.
Roy svarer opp innspill fra KOMFUG fra forrige møte, på neste styremøte.
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Alle (Hege)

Sak nr

Tema

Vedtak / Diskusjon

Ansvarlig

22/15

Kick off høsten 2022

Vi jobber videre med idéen til en foreldrekonferanse
Hva med Fønix 1 – 900 seter

Hege/Sirill foreløpig

Få inn foredragsholdere, spesialister som kan informere om sitt fokusområdet blant de saker som
KOMFUG har jobbet med og er opptatt av den siste tiden, og nye viktige saker.

Ronny
Alle må bidra her

22/05:

Sonemøter i forkant av årsmøte

Avventer sonemøter, men enighet om at alle må jobbe med å få opp engasjement blandt
foreldregruppa i Kristiansand.

Alle

22/06

Årsmøte 2022

KOMFUG besluttet å hoppe over årsmøte for 2022.
Planlegger neste årsmøte februar 2023

Alle

22/07

SVs kommune program

Rakk ikke å se mere på dette i dette møte

Alle

22/16

Eventuelt
Diskusjon på hvilke områder som skal være med.
Søgne har fått informasjon fra politi om at det ikke er nødvending å ha natteravner i Søgne. Det
skjer visst ikke noe som tilsier at det er behov. Vi er delvis uenige og jobber videre med saken.

Ole Jørgen

Natteravnene

Forsikringen fra Tryg natteravner får dekker;
https://natteravn.no/nattervnene-er-forsikret-i-tryg/

Mobbeknappen

Mobbeknappen skal innføres i hele Kristiansand. KOMFUG støtter dette da dette er tenkt
å være et supplement til ordinær vei å gå. Knappen skal være tilgjengelig på alle skolers
hjemmesider.
Sirill har blitt bedt om innspill i saken fra media.
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Sirill

Sak nr

Tema

Vedtak / Diskusjon

Ansvarlig

Overganger

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

Ronny

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

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.
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