
Møte i IKFU på INDUS 02.12.14  
 
 
Til stede : Jan-Erik Frisli, Janne Vang, Margaret Skjemstad, Siri Strand, 
Arild Stavran, Rannveig Sagen, Kai Even W. Laugtug. 
Skoler som ikke var representert: Sandvollan Skole og Mosvik Skole 

 
 

 

 

 Godkjenning av innkalling. 

Kommentar : Rannveig Sagen stiller sammen med Arild Stavran for INDUS.  

Arild må forlate møtet kl.20.00 

 

 

 Godkjenning av referat fra siste møte 

Ingen kommentarer 

 

 

 Forsvarlig svømmeopplæring 

Svømmeinstruktør Borgar Ness forteller IKFU hvordan svømmeundervisning blir 

gjennomført i noen andre kommuner, og hvordan regelverk blir tolket. Jan-Erik Frisli 

snakker med Inderøy kommune og sjekker hvordan skoleeier forholder seg til 

regelverket. Det er flere konkrete spørsmål, blant annet : hvordan tolker kommunen 

begrepet ”svømmedyktig” ? 

Hvor mange tilsynspersoner brukes, på hvor store grupper ? 

Får alle tilsynspersoner årlig livredningsprøve ? 

 

 

 Retningslinjer for vedtekter i FAU 
IKFU ønsker å lage en mal som utgangspunkt for vedtekter i FAU og SU i Inderøy. 

Siri Strand har kommet med et forslag på vedtekter for FAU. Innspill ble gitt under 

møtet og kunne også sendes på mail til Siri.  Jan-Erik ønsker å ta med et ferdig forslag 

i forbindelse med et møte med kommunen i starten av neste uke. En slik mal skal 

være til hjelp for FAU i kommunen, slik at de kan lage sine egne vedtekter. 

Vedtektene bør revideres årlig. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Gjennomgang av rutiner ved Inderøy-skolene  

1. Elev- og utviklingssamtaler.  
Hvordan er spørsmålstillingene på disse skjemaene. ? Kan dette gås 
gjennom på skolene ? Blir det utført både elevsamtaler mellom elev og 
kontaktlærer og utviklingssamtaler med foreldre ?  Jan-Erik Frisli har ikke 
fått svar fra kommunen. Han tar opp dette med kommunen på neste 
møte. 
IKFU mener at alle skoler i kommunen må gjennomføre elevsamtaler, der 
kontaktlærer snakker direkte med elev. Dette kan bidra til et godt 
psykososialt miljø.  
Utviklingssamtaler ser ut til å bli gjennomført på alle skolene i 
kommunen. 

2. Melding ved elevfravær. 

Foreldre må være flinke til å melde fra ved elevfravær. IKFU ønsker 

også at det blir gitt beskjed fra skolen til foreldrene hvis elever ikke 

dukker opp på skolen. Beskjed bør gis innen rimelig tid. Kommunen 

jobber med dette spørsmålet og vi avventer tilbakemelding. 

Jan-Erik sjekker med kommunen om IKFU kan involveres i dette 

arbeidet. 

 

 IK-perm 

Det har vært skadetilfelle ved en skole i kommunen der det viste seg at rutiner rundt 

internkontroll, HMS og rapportering ikke var i orden. Vi sjekker våre skoler om IK / 

HMS-permen er i bruk. IKFU ønsker å vite om kommunen har kontroll på dette rundt 

på skolene. Jan-Erik Frisli har ikke fått svar fra kommunen, tar opp dette i neste møte 

med kommunen. 

 

 

 

 Diverse saker 

 

Mobbing. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med en anti-

mobbekampanje. Inderøy kommune skaffer et nytt manifest mot mobbing. Kan det 

lages et lokalt manifest på skolene ? Ta opp dette på våre skoler. Flere markeringer er 

planlagt og INDUS startet opp kampanjen på torsdag. IKFU sjekker om vi kan få til et 

dialogmøte om mobbing. Erlend Moen er da nevnt som mulig foredragsholder. 

 

 

03.12.2014 Kai E. W. Laugtug 


