
REFERAT MØTE IKFU 7.JANUAR 2014 
Tilstede: Monika Woll, Knut Sverre Nilsen, Lars Kvam, Jan-Erik Frisli, Siri Strand, Kai 
Laugtug og Unn- Elisabeth Fjerstad 
Forfall: Mosvik skole 
 
Godkjenning av sakliste og referat (fra 3.12.13) 
 
Sak 1- 13/14: Halvplass SFO i ferier 

- Halvplass er 12,5 timer pr uke. Jan-Erik har tatt opp dette med kommunen. De 
med helplass får dobling av timetallet i ferier, mens de med halvplass ikke får en 
”dobling”.  Jan-Erik følger opp dette videre.  

 
Sak 2- 13/14: Telefontilgjengelighet på skolene 

- Skolene skal være tilgjengelige for foreldrene. Hver enkelt skole skal ha rutiner 
for dette. Hvert enkelt FAU tar dette på egen skole- sjekker ut hvilke rutiner som 
foreligger. Kan mobilskole være noe for alle skolene i kommunen? Uansett må 
skolene være tilgjengelig. Skolene oppfordres til å gjennomgå sine rutiner i 
forhold til tilgjengelighet. Tema er tatt opp på rektormøte. 

 
Sak 3- 13/14: Rutiner på tilbakemeldinger fra ungdomsskolen til avgiverskole 

- FAU ved INDUS sjekker ut dette 
 
Sak 4- 13/14: Årsmøte og storforeldremøte 

- Ekstraordinært årsmøte avholdes 1.4.14. Det sjekkes ut om det også skal være 
et storforeldremøte i tillegg.  Kai tar kontakt med Røde Kors for å høre ut om 
oppfølging av forrige storforeldremøte.  

- Forslag om å endre vedtektene ifht å flytte årsmøtet 
- Forslag om at leder sitter uavhengig av representant fra skolen, og at alle skolene 

har 1 stemme  
- § 6: valg av representanter til IKFU; dette gjøres senest 2 uker før årsmøtet: 

representantene i IKFU tar med dette tilbake til sitt FAU for diskusjon 
 
Sak 5- 13/14: Felles struktur på skolearrangement 

- Hvilken praksis er det på de ulike skolene? Vi tar en runde fra de enkelte skolene 
- Diskusjon rundt loddsalg på ulike arrangement 
- Hver enkelt FAU tar opp dette på sin egen skole; inngangspenger til 

skoleforestilling? 
 
Sak 6- 13/14: Eventuelt 

- Overfylte busser når elever skal hjem fra skolen. Dette er spesielt på bussen fra 
Straumen til Steinkjer (om Sandvollan). Mange elever som blir stående eller må 
sitte i fanget på andre. Saken er tatt opp flere ganger fra FAU ved INDUS og 
rektor. MEN ingen endring. 

- Kommunedelplan Oppvekst: dette arbeidet er i gang, og det er satt ned ei gruppe 
som skal utarbeide denne. Heidi Henriksen er prosjektleder. IKFU setter opp 
dette som tema på møter utover 2014. Planen skal vedtas i desember 2014.  

 
Referent Unn- Elisabeth Fjerstad 


