
Referat fra møte i KFU 23. november 2016 
 

Tilstede fra KFU: 

Mads-Arve Moe, Christoffer Holt, Cato Nordahl, Christine Blomquist 

Øvrige deltakere i møtet: 

Representant fra Fagerli: Andreas Skalleberg 

Kommunalsjef: Jan Erik Norder 

 

Orientering fra Jan Erik Norder 

Skolens satsningsområder ligger i det digitale, ved SIKT 3. Det handler om det digitale hamskiftet som 

nå er fokusområdet ute i skole. Det digitale hamskiftet handler i stor grad om endret 

læringsplattform fra Fronter til Google for Education (GfE), samt utrulling av iPad til samtlige elever i 

Larviksskolen. SIKT 3 er fullfinansiert ut 2017, og iPad skal rulles ut til alle elevene i løpet av skoleåret 

2017/18. Det antas at skolene må beregne ca 1,5 mill til innkjøp av iPad, som da må tas av skolens 

egne midler.  

Det er ikke lagt inn kutt i skolens midler, og de nasjonale satsningene er som tidligere.  Uavhengig av 

Rådmannens fremtidige prioriteringer presiserer Norder at Larvik kommune ligger på 

landsgjennomsnitt hva angår midler per elev og parallelt med dette har snittet på Grunnskolepoeng 

økt.  

Når det gjelder barn og unges oppvekstsvilkår er det sammensatt. Ulike instanser bidrar til en 

oppvekst parallelt med familien. I Larvik har vi en plan for Helhetlig Oppvekst som følges av 

barnehage, skole, barne – og ungdomstjenester, kultur / idrett / fritid samt Larvik Læringssenter. 

Innenfor de fem ulike sektorene er det nettopp gjort en ståstedsanalyse som viser følgende: 

 Det er behov for kompetanseheving 

 Det er behov for bedre informasjonsdeling 

 Rutiner må være tydeligere og kommuniseres bedre ut til alle 

 Det må settes av tid til kompetanseheving 

Hovedstrategiene i kommunen handler i stor grad om organisasjonsutvikling, empowerment, 

systematisk satsning på kompetanse, helhetlige tjenester samt at sektorene står sammen om barn – 

og unges mestring, medvirkning og mangfold. Kommunen opererer med et felles kunnskapsgrunnlag 

som fokuserer på: 

 Tidlig innsats i alder og problematikk 

 Bedre tverr faglig innsats 

 Helsefremmende arbeid 

 Arbeid mot mobbing, (BMS – beredskapsteam mot mobbing) 

 Mangfold 



Styremøte KFU 

1. Godkjenning av referat 

a. Godkjent uten merknader 

b. Christine Blomquist ble valgt til referent i fravær av styrets referent. 

 

2. Regulering av skolebruksplan 

a. Variert oppmøte fra foreldre på de ulike skolene. De skolene der rektor / lærere 

hadde bidratt til å dele ut informasjon hadde betraktelig bedre oppmøte 

b. Det kommer en høringsrunde på nyåret hvor KFU og FAU-ene er høringsinstanser. 

 

3. Høring om handlingsplan for regionalplan for helhetlig opplæringsløp 

a. KFU sendte høringssvar, og stiller seg bak planen slik den foreligger (Pr 9. november 

2016) 

 

4. Fagerli skole 

a. Andreas Skalleberg orienterte om en god prosess fra skolene som opplevdes som 

positiv. Det har vært ryddig informasjon rundt elever, særlig omkring vedtakselever 

som skal ivaretas. Relasjoner og trygghetsperspektivet har vært tydelig tilstede. 

Viktige datoer i forbindelse med flyttingen er: 

i. Nøkkel overtas 6. desember 

ii. Åpen skole 14. desember 

iii. Første skoledag på Fagerli for elevene er 3. januar 

iv. Offisiell åpning av skolen er før uke 8 

 

5. Eventuelt 

a. - 


