
KFU STYREMØTE 20/5 -2015 
 

Til stede: Martin Stave, Christoffer Holt, Mads- Arve Moe og Nina Døvle.  

 

Sak 01/15:  Konstituering av styret.  

Leder: Martin Stave 

Nestleder: Mads -Arve Moe 

Styremedlem og kasserer: Christoffer Holt 

Styremedlem og sekretær: Nina Døvle 

Styremedlem: Christine Blomquist 

1. Vara: Cato Nordahl 

2. Vara: Cecilie Torjussen 

 

Økonomistatus på hvert møte.  

Nina har KFU laptop etter avtale med kommunen.  

 

Sak 02/15:  Nasjonale prøver. 

KFU vil sette fokus på Larviks resultater på nasjonale prøver. Larvik har 

svake resultater og KFU ønsker å lære litt om hva skolene gjør for å bedre 

disse. Vi ser ingen grunn til at ikke Larvik skal ha ambisjoner om å være 

best i klassen. Vi følger opp Vurdering for læring.  

 

Sak 03/15: Mobbing: 

KFU setter fokus på forebygging av mobbing ved skolene. Det er viktig at 

foreldre føler seg trygge på at mobbing håndteres godt ved skolene og at de 

vet hvor de skal henvende seg hvis de trenger hjelp ved en mobbesituasjon. 

 

Sak 04/15: Barnehagebruksplanen. 

Barnehagebruksplanen er kraftig forsinket. KFU purrer på. Tviler på at det 

kommer til å skje noe før sommerferien. KFU stiller med en person i en 

arbeidsgruppe vedr barnehagebruksplanen. Denne gruppen skal fungere som 

et høringsorgan i prosessen.  

 

Sak 05/15: Sikker skolevei - Torstvedt skole. 

Skolen skal stå ferdig i 2017. det er viktig å sette fokus på trygg skolevei for 

Elevene. Både etter skolestart når mange elever må krysse Nanset gata, og i 

byggeperioden for boligene som skal bygges på den resterende plassen på 

jordet. KFU foreslår en trafikkgruppe som følger opp dette, bestående av 

foreldrerepresentanter ved skolene, byggherre og rektor ved den nye skolen.  

 

Sak 06/15: KFU årsmøter. 

Hvor mange FAU representanter møter fra skolene? Tas opp til vurdering nå 

når vi har en 1-10 skole i kommunen. Martin sjekker hva vedtektene sier.  

 

 

 

Møtereferat legges ut på kommunens nettsider.  

Referent: Nina 


