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Referat fra møte i 

KFU 

Tidspunkt: torsdag 21. november, 19:00 – 21:00 

Sted: møterom 3. etasje, Overhalla kommunehus 
Deltakere Harriet S Lindseth, Steinar Jakobsen, Natalie Brattberg og Dagfinn Johansen 

Referent Dagfinn Johansen 

 

Sak 

06/19 
Konstituering og litt om utvalget. 

Leder: Nathalie Brattberg 

Medlem i Kvalitetsvurderingsutvalget: Harriet S. Lindseth 

Sekretær: Fagsjef for oppvekst (i h t retningslinjene) 

 

Sak 

07/19 
Møteplan resten av skoleåret 

 

Følgende datoer ble bestemt: Mandag 24. februar og mandag 27. april. 

Ny fagsjef Grete Mo, gir tilbakemelding hvis datoene må endres. 

 

Sak 

08/19 
Status viktige saker på grunnskoleområdet: 

Dagfinn Arne Johansen orienterte om status og aktuelle saker med utgangspunkt i samme 

presentasjon som kommunestyret fikk 19. november: 

Fakta om: 

- Elevtallsutvikling 

- Lærertetthet og lærernorm 

- Veilederkorps rettet mot skoleledelse 

- Resultater (nasjonale prøver, elevundersøkelse, eksamen og grunnskolepoeng) 

- Spesialundervisning 

- Samarbeid barnehage og skole 

- Inkluderende barnehage- og skolemiljø 

- Språkopplæring i samarbeid med Skrivesenteret over 2 år (NTNU 

- Digital utvikling 

- Videreutdanning og etterutdanning. 

- Fagfornyelsen (nye læreplaner) og foreslått forsøk med skolemåltid som det jobbes med. 

 

Presentasjonen i kommunestyremøtet 19. november er tilgjengelig i  videoformat her: 

https://overhalla.custompublish.com/se-direktesending-fra-dagens-

kommunestyremoete.6263726-81362.html  

 

Overhalla kommune får ny Fagsjef for oppvekst fra 01.01.2020. Da overtar Grete Mo etter 

Dagfinn Johansen. Nåværende fagsjef vil ha en rådgiverfunksjon innenfor oppvekstområdet 

i 40% stilling i 2 år. 
 

 

Sak 

09/19 
Budsjett 2020 

https://overhalla.custompublish.com/se-direktesending-fra-dagens-kommunestyremoete.6263726-81362.html
https://overhalla.custompublish.com/se-direktesending-fra-dagens-kommunestyremoete.6263726-81362.html
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Budsjettet for 2020 er basert på ny lærernorm og de retningslinjer som følger med dette. 

Det er ikke foreslått kutt på noen områder i skolen for 2020, men vi vet at det blir 

strammere tider fra 2021, uten at vi vet nå hvordan dette vil slå ut for grunnskoletilbudet. 

 

Sak 

10/19 
Saker fra FAU ved skolene. 

Følgende saker ble tatt opp av KFU-medlemmene: 

1. For liten plass i skolebussene.  
Dette gjelder spesielt «Skogmo-ruten». Enkelte dager er det ikke plass for alle og det 
stilles også spørsmåltegn med om det er sitteplass for alle. Noen elever har ikke fått 
sitte på fra skolen, i forbindelse med besøk til andre elever etter skoletid. 
SVAR fra fagsjefen: 
Skogmo-bussen er et tema som har kommet opp i flere omganger over flere år. 
For kommunen/skolen handler dette primært om at alle elever som har rett til 
skoleskyss skal ha plass på bussen i trygge former med setebelte. Kapasitet for å 
sikre dette har vært tema i høst og er også tatt opp av ordføreren i møte med AtB 
som har overordnet ansvar for transporten som utføres av Trønderbilene. 
Fagsjefen vil avklare nærmere med Fylkeskommunen/AtB hvordan de i praksis skal 
fungere når elever mot betaling ønsker å sitte på. Hvis dette betraktes som kun 
skoleruter, så kan nok ikke foreldre basere seg på at det er kapasitet i forbindelse 
med tilfeldige turer til venner. Hvis skoleskyssen for denne ruten betraktes som et 
ordinært offentlig rutetilbud, så må det avklares nærmere hva som ligger i dette. 

2.  Uteområde OBUS – Videre framdrift 
Foreldreutvalget etterlyste informasjon om forventet effektuering av dette tiltaket. 
SVAR fra fagsjefen: 
Intensjonen er at prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2020.  

3. Utbygging Hunn skole:  
FAU ved skole har ikke vært fornøyd med prosessen før presentasjonen i forrige uke. 
SVAR fra fagsjefen: 
Ansatte og foreldre har vært involvert den siste tiden basert på den 
kostnadsrammen kommunestyret bestemte rett før sommerferien 2019. Det kan 
alltid være diskusjoner når og hvordan brukere/foreldre/andre skal involveres. I 
denne sammenhengen ble det vurdert slik at det er enklere å engasjere foreldre og 
ansatte når det foreligger forslag til løsninger. Med bakgrunn i møtene med ansatte 
og foresatte blir det foretatt en del endringer før det endelige anbudsdokumentet vil 
bli ferdigstilt.  

4. Skolevei fra OBUS. 
Foreldre har uttrykt overfor FAU-representantene at elever ikke liker å gå snarveien 
fra OBUS mot sentrum og velger FV-17 i stedet. 
SVAR fra fagsjefen: 
Det vil bli tatt nødvendige kontakter og gjort undersøkelser for å finne ut av 
situasjonen. 

 


