
KFU styremøte 28. september 2016 

Til stede: Christoffer Holt, Mads Arve Moe, Cato Nordahl, Bèatrice Aall Borgen-Dons og 

Jane H Egeli. 

 

Sak 12/16 Godkjenning av innkalling 

Godkjent uten innsigelser 

 

Sak 13/16 Økonomirapport 

Økonomiansvarlig hadde ikke mulighet til å delta på møtet, men hadde sendt rapport per mail 

til styreleder i forkan av møtet: 

«Vedrørende økonomi er det pt 2234,20 kr på KFU´s konto. Det ble i juni brukt 800 kr i 

forbindelse med forrige styreleders bortgang. 400 kr ble gitt til hver av sønnene etter familiens 

ønske. Beløpet ble satt i samråd med KFU-leder Holt.» 

Sak 14/16 Rullering av skolebruksplan 

Arbeidet med rullering av skolebruksplanen er nå startet. Konsulentfirma KS konsulent er 

engasjert til å gjennomføre arbeidet med innhenting av informasjon. KS konsulent vil 

intervjue representanter fra berørte parter, gjennomføre gruppeintervju og folkemøter. 

 

KFU-representanter er invitert til å delta på et informasjonsmøte med KS konsulent  

Dag Langfjæran torsdag 29.09.16. Styreleder samt et styremedlem har planlagt å delta på 

informasjonsmøtet, og det er ønskelig at styreleder informerer resten av KFU om møtets 

innhold i etterkant. 

Endelig utkast for skolebruksplan skal være klart medio desember. 

Sak 15/16 Kommunemail 

Styreleder jobber fortsatt for at KFU skal få kommunemail. Se også forrige referat. 

Sak 16/16 Hente/ bringe barn til Fagerli skole 

Det er fortsatt undring rundt logistikken når skolebarn skal til og fra Fagerli skole. Hvor langt 

er man kommet i arbeidet med å sikre en trygg skolevei, samt mulighet for foreldre å kunne 

levere/ hente barn med bil? Saken tas opp igjen ved neste møte, da det trolig er fremkommet 

mer informasjon innen da. 

Sak 17/16 Dialog med kommunen 

KFU tok opp i forrige møte at det er et behov for å vite de økonomiske rammene kommunen 

har for å kunne fylle sine roller i styret. Styreleder har vært i dialog med en representant for 

kommunen, og informerte styret om at det er ønskelig fra kommunens at de har fått 

ferdigbehandlet sitt budsjett før representanten kommer for å møte KFU. Budsjettet til Larvik 

kommune skal være ferdigbehandlet medio november. 

 

Det berammes derfor nytt møte i november 2016. 

 

Møtereferat legges ut på kommunens hjemmeside. 

Referent: Jane H. Egeli 

 


