Referat fra KFU møte onsdag 28.02.18

1. Oppsummering og godkjennelse av forrige møtes referat
a. Ingen anmerkninger.
2. Avklaring og tydeliggjøring av formål med KFU, og tydeliggjøring av fremtidig
organisering og distribuering av ressurser i KFU.
a. Det blir henvist til vedtektene som fremgår på kommunens
hjemmeside. Disse er fra 2006. Jan Blådammen viser til at det i 2016 ble
laget nye vedtekter, som fremgår av vedlagt dokument (bilag1).
i. Til møtet 4/4 er det hensiktsmessig at alle har lest og orientert
seg i vedtektene.
b. Som tiltak vil hjemmesiden som det første oppdateres. Marte har møte
med Elin Brede Kristiansen onsdag 14/3, hvor det vil jobbes med den
tekniske fremstillingen av siden, samt fornyes tekst. Nye vedtekter vil
her inkluderes.
c. Det snakkes ytterligere om konkrete tiltak relatert til vedtektene.
i. KFU vil tilstrebe å ha en representat til stede ved
kommunestyremøtene, hvor saker relatert til oppvekst og
utdanning er på agendaen.
ii. Vi vil i KFU arbeide mot å sikre en god dialog med kommunen,
samt de respektive skolenes FAU, så det blir en tydelig dialog og
gjennomsiktighet i arbeidet som gjøres.
1. Dette har til formål å sikre det fremtidige arbeidet i KFU, så
det for medlemmer oppleves som meningsfullt og
begripelig å være en del av Det kommunale
foreldreutvalget i Nes kommune.
iii. Viktig at både FAU og politikere opplever KFU som et rådgivende
organ. Her vil det være relevant å støtte de respektive skolenes
enkeltsaker, hvor de ønsker støtte, råd og veiledning. Ytterligere
vil vi arbeide med felles interesser for samtlige skoler, som er
relatert til handlingsplan og læreplan.

iv. KFU ønsker å dele tiltak relatert til handlingsplan og miljø, som
gir barn og voksne ved skolene i Nes gode erfaringer, men også
de som gir utfordringer. På denne måten er formålet at det kan
deles gode og nødvendige tiltak på tværs av skolene i Nes
kommune.

3. Plassmangel: Thomas Normann FAU Neskollen, har undersøkt utfordringen de
opplever på Neskollen, relatert til plassmangel. Thomas har vært i dialog med
Mona Andersen, som har vist til saksdokumenter vedrørende skole- og
barnehagestruktur (bilag 2).
a. Mona Andersen vil være tilstede ved neste møtet 4/4. Thomas vil på
forhånd kontakte Mona Andersen, vedrørende konkrete spørsmål
relatert til kommunens eventuelle tiltak, hvis plassmangel oppstår, og
annet evt. På denne måten har kommunen mulighet for å forberede
seg på spørsmål KFU eventuelt har til plassmangel. Jeg vil på det
sterkeste anbefale alle å orientere seg i saksdokumenter, hvis de
opplever temaet vedrørende plassmangel som særlig relevant for deres
respektive skole.
b. Mona Andersen viser i tillegg til dette, at det av Handlingsprogrammet
til Nes kommune for 2018 er vedtatt følgende:

Nye skolebygg skal fungere som nærmiljøsenter etter skoletid: Bygge ny ungdomsskole med
nærmiljøsenter i Vormsund.
Oppfølging av strategi for skole og barnehagestruktur: Bygge barneskole på Opaker / Herbergåsen
Rehabilitering av eksisterende skolebygg:
Oppruste / utvide Fenstad skole
Utrede kapasitet Neskollen skole
Som jeg skrev til deg tidligere er det altså et arbeid i gang med Fenstad og Neskollen.

4. ABC: Avventes utarbeidelse av prosjektprotokoll til vurdering

Mvh Marte Rolstad Clason

