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Referat fra møte i 

KFU 

Tidspunktmandag 3. desember, 19:00 – 21:00 

Sted: møterom 3. etasje, Overhalla kommunehus 
Deltakere Lena P Rian, Harriet S Lindseth, Knut Aspnes og Dagfinn Johansen 

Referent Dagfinn Johansen 

 
Sak 

11/18 
Konstituering av nytt utvalg. 
 

Vedtak sak 11/18 
Leder: Knut Aspnes 

Nestleder: Harriet S Lindseth 

Sekretær: Dagfinn Johansen 

 

Sak 

12/18 
Forslag til møteplan for skoleåret 2018/2019 
 

 

Vedtak sak 12/18 
Møte 1: mandag 3. desember 

Møte 2: Etter behov. 

Møte 3: 25. februar 

Møte 4: 29. april 

 

Sak 

13/18 
Orientering om aktuelle skolesaker fra kommunalt nivå. 
1. Forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan 

Rådmannens forslag ble vedtatt i Formannskapet 3. desember. KFU kan uttale seg om 
forslaget. 

2. Utbygging Hunn skole 
I økonomiplanen er det foreslått en utbygging til 50 millioner, der planlegging gjennomføres i 
2019 med utbyggingsvedtak i løpet av 2019. 

3. Oppfølgingsordning 
Overhalla kommune får delta i en nasjonal ordning med støtte til forbedringsarbeid i skolen. 
Leseopplæringen vil ha hovedfokus. 

4. Lærernorm – ny forskrift 

Fra høsten 2019 skal det være maks 15 elever per lærere på 1. – 4. trinn. Det er samlet 
antall elever for de 4 trinnene på hver skole som deles på 15. For 5. – 10. trinn er 
tallet 20 elever (delt på samlet antall elever 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn). 

 

Sak 

14/18 
Inkluderende barnehage- og skolemiljø. 
Oppfølging og prioriteringer etter møtene med foreldrekontaktene 

Vedtak sak 14/18 

• Foreløpige prioriteringer: 
Kurs for foreldrekontakter. 
Bedre kontakt mellom foreldrekontakter og kontaktlærer (fast struktur) 
Bedre daglig kommunikasjon. Bruke foreldrene bedre. 
Foreldremøtene må få større betydning. 
Foreldrekontaktene må velges på våren. 

• FAU på begge skolene diskuterer og prioriterer aktuelle oppfølgingstemaer på første møte i FAU 
på skolene, som det er ønskelig å prioritere videre, og som kan være tema på foreldremøtene. 

• Det er ønske om felles foreldremøter for 1. – 4. trinn, 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn på hver skole i 
løpet av våren 2019, der Tove Nyborg deltar som innleder, med påfølgende diskusjoner i hver 
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klasse etterpå. 
 

 

Sak 

15/18 
Valg av representant til «Kvalitetsvurderingsutvalg» for grunnskolene. 

 

Vedtak sak 15/18 
Lena P Rian ble valgt som KFU sin representant i utvalget. 

 

Sak 

16/18 
Saker representantene ønsket å ta opp. 
1. Innspill som er kommet fra foreldre før møtene med foreldrekontaktene legges inn i samme 

dokument som oppsummeringen etter dette møtet. 
2. Fagsjef for oppvekst orienterte skoleskyss i Overhalla, med bakgrunn i de utfordringer 

fylkessammenslåingen og AtB sin praktiske rolle har ført til.  
Til sammen 15 strekninger i Overhalla har blitt vurdert m h t trafikksikkerhet av 
fagsammensatt gruppe (Trygg trafikk, politi, vegvesen og kommune). Nye retningslinjer er 
vedtatt av Formannskapet som er kommunens formelle trafikksikkerhetsutvalg. 

 


