
Møte i IKFU på  Lyngstad Skole 14.10.14   
   
 
Tilstede Jan-Erik Frisli, Margaret Skjemstad, Bente Elisabeth Fossum 
og Lars Kvam 
Skoler som ikke var representert: Røra, Utøy, Indus og Sakshaug.  
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling 
  

- Skal være foreldrerepresentanter og kontaktlærere som skal ha opplæring.  
 
Sak 2: Godkjenning av referat fra siste møte:  
Ingen kommentarer 
 
Sak 3: Konstituering.  
 
Kan ikke konstituere, da vi er for få oppmøtte. Konstituering på neste møte. 
Viktig at de som blir valgt inn i IKFU/ FAU har lyst, og er motivert til å være med. Vi gjør dette 
for at barna våre skal få en bedre og tryggereskolehverdag. 
 
Sak 4: Foreldrerepresentant-/ kontaktlærerkurs 

 
- Leif Røkke vil bidra for å skolere foreldrerepresentanter/ kontaktlærere. 
- Kommunen vil anmode kontaktlærerne og møte på en slik kveld. 
- Innhente info fra de forskjellige Fau om hvordan de vil gjøre dette.( Samle alle 

skolene i kommunen, slå sammen enkelte skoler som i fjor eller hver enkelt skole) 
- Komme med ønske om dag. (Passer best for Leif Røkke på tirsdag, onsdag eller 

torsdag) 
 
Sak 5: Vedtekter: 
 
Vedtektene for Fagerheim skole sitt foreldreråd og vedtekter for samarbeidsutvalgene i 
Steinkjer Kommune er sendt ut til alle representanter i IKFU.  
IKFU vil ha en tilbakemelding fra FAU’ene om synspunkt på disse. 
Denne saken vil bli tatt opp igjen på neste møte. (4.11) 
 
Vi ønsker også ha en tilbakemelding, fra FAU-ene, på tema til storforeldremøte/årsmøte som 
skal være på Kulturhuset 7.04.15. 
 
 Sak 6: Rutiner ved Inderøy-skolene. 

- Elev- og utviklingssamtaler ser vi på neste møte. Hvordan er spørsmålstillingene 
på disse skjemaene. 

 
- Elevfravær: 

 
Foreldre må varsle før skolen starter om at ungen ikke kommer på skolen 
Lærerne må varsle tidligst mulig om at en elev ikke har kommet på skolen. 



 
- Svømme og livredderopplæring.( Se UDIR sine retningslinjer. 

http://www.udir.no/Upload/Rundskriv/2008/5/udir-1-2008-
svomming.pdf?epslanguage=no ) 
Her hører IKFU-representantene med sin rektor om hvilke rutiner det er ved sin 
skole. 
Finne ut hvor mange lærere/assistenter som er med, hvilke krav som stilles til 
svømmedyktighet, hvor lenge er det siden lærer/assistent har hatt 
livredningsopplæring. 
 
Gir en tilbakemelding til Jan-Erik Frisli om det svaret de får. 
Jan-Erik Frisli hører med Tore Haugnes om tolkning om rundskriv.  
Sak 7 Eventuelt. 
Internkontrolls perm hvor er den? 
FAU-ene anmodes om å be om innsyn i IK-permen, og sjekke om den er i bruk. 
Er dette en sak for SU/SMU på skolene 
 
 

Refernet: Lars Kvam 
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