
MØTE INDERØY KFU TIRSDAG 4.2.14 MOSVIK SKOLE    

   

Tilstede: Sture Stakset, Berit Ørsjødal, Lars Kvam, Unn- Elisabeth Fjerstad, Kai 

Even Waterloo Laugtug, Jan-Erik Frisli 

Frafall: Siri Strand, Knut Sverre Nilsen og Monica Woll 

 

Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av referat 7.1.14. Ingen kommentarer. 

Sak 1- 13/ 14: Halvplass i SFO i ferier 

- Ingen avklaring rundt dette enda. Det er tatt opp med kommunen og de vil komme tilbake til 

dette.  

Sak 2- 13/ 14: Telefontilgjengelighet på skolene 

- Ved Sakshaug skole er det en "vakttelefon" som rullerer på lærerne. Dersom de ikke svarer, 

blir de satt over til servicetorget. Dersom det er noe akutt og ingen lærere tar telefonen, går 

noen fra servicetorget opp til skolen for å varsle. Ved Mosvik skole er det ingen rutiner, og 

heller ikke ved Utøy og Sandvollan skole. Kravet til skolene er at de skal ha en rutine på 

dette.  

- På INDUS brukes mobilskole, og det er ingen vansker med å nå noen i løpet av dagen (fra 

adm, eller merkantil). Mobilskole skal utredes ved Sakshaug skole.  

- Det bør også være en rutine at skolene varsler foreldrene dersom eleven ikke har kommet på 

skolen.  

- Jan-Erik hører med kommunen ang rutiner rundt tilgjengelighet og varsel. 

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

- Dette er en sak som er drøftet i rektorkollegiet. Saken er ikke ferdig drøftet. Det er viktig at 

avgiverskolen får tilbakemelding fra INDUS på resultat som gjelder elever ved aktuell skole. 

Sak 4- 13/ 14: Årsmøte/ storforeldremøte 

- Avholdes 1.april. Vi har fått tilbakemelding fra Frivillig Inderøy og Røde Kors. De foreslår et 

samarbeid der det lages et program for storforeldremøte. IKFU er interessert i dette 

samarbeidet! Kai og Jan-Erik tar dette videre. IKFU sjekker ut ifht økonomi.  

- Vedtekter for IKFU. Er det vedtekter for FAU ved hver skole? Dette sjekkes ut ved hver skole. 

Det anbefales fra FUG at hvert FAU har vedtekter. Det refereres til andre kommuner- der har 

kommunen laget felles vedtekter for alle FAU. IKFU ser på vedtektene på møtet i mai.  

 

 

 



Sak 5- 13/ 14: Felles struktur på skolearrangement 

- Sakshaug skole forsøker å få de to store arrangementene til å være gratis. De skal prøve å få 

inn penger på annet vis. Det er ikke sikkert at dette går, men de skal forsøke. Pr i dag tar de 

50 kr i inngang på juleavslutningen.  

- Mosvik skole tar det opp på neste FAU møte. Det har vært snakk om felles utearrangement.  

- Sandvollan skole har hatt to forestillinger i hvert skoleår. Usikkert hvordan dette blir 

framover.  

- Er det mulig at skolene får midler til å gjennomføre slike arrangement? Det er en del 

kostnader med slike arrangement. På noen skoler er det ikke økonomi, og det forventes at 

FAU tar denne kostnaden. Det er ulik praksis ved de ulike skolene.  

Sak 7- 13/ 14: Leksefri 

- Dette er tatt opp i FAU ved Mosvik skole. Tanken var mer bevisstgjøring rundt dette med 

lekser når elevene ikke får tilbud om leksehjelp mer.  

- Elevene er mer motivert til skolearbeid når de er på skolen.  

- Det refererer til andre skoler som har hatt gode resultat fra skoler/ klasser med "leksefri" 

skole.  

- Dette er en sak som IKFU skal diskutere på neste møte.  

Sak 8- 13/ 14: Eventuelt 

- Fritidstilbud til ungdommer i Inderøy 

- Gang- og sykkelveg langs fv755 og fv761 

- FUG har anbefalt at det avholdes et regionalt møte i Trøndelag. Hvem kan delta på et slikt 

arrangement?  

- Kvalitetsplan for barnehagen- innspill fra FAU dersom de ønsker det selv- 

- Elevsamtaler- undersøke hva som står på de ulike skjema for elevsamtaler ved skolene. 

 

 

 

 

 

Referent Unn- Elisabeth Fjerstad 


