
Larvik kommunale foreldreutvalg 

 
Referat fra møte i KFU 18. april 2017  
 
Tilstede:  
Mads-Arve Moe, Christoffer Holt, Cato Nordahl, Jane H. Egeli, Svend Tore Lehrmann, Ragnhild Lie, Jens Gram 
 
Meldt forfall:  
Beatrice Borgen-Dons 
________________________________________________________ 
 
Sak 1 – Konstituering av styret. 
 
Etter kort dialog om hva som er en god rollefordeling kommende periode ble følgende konstituering vedtatt: 
 

Navn  Rolle 

Christoffer Holt  Leder 

Svend Tore Lehrmann Nestleder 

Jane H. Egeli Kasserer 

Torodd L. Seierstad Sekretær 

Mads-Arve Moe Styremedlem 

Cato Nordahl Styremedlem 

Ragnhild Lie Vara 

Jens Gram Vara 

Béatice Borgen-Dons Vara 

 
Konstitueringen var enstemmig. 
 
Sak 2 – Skolebruksplanen 
 
KFU sin rolle er å mene noe om kvalitet og politikk i de overordnede forhold og planer. KFU kan ikke gå ut og 
mene sterkt om den enkelte skole, men skal være «vakt» og talerør ift feilinformasjon og uheldige 
vedtak/utviklinger/retninger for skole (og barnehage) i Larvik. 
 
KFU er tydelige på at skolebruksplanen som vedtas i 2017 må være en langsiktig plan som gjør skolen i Larvik 
attraktiv for eksisterende og nye innbyggere, og at det må være en samvariasjon til de utviklingsmål for 
tjenestekvalitet og befolkningsvekst som gjelder for Larvik kommune. 
 
Sak 3 – Eventuelt 
 
-Det ble diskutert ett program for forebygging av seksuell trakassering. KFU tar dette opp igjen etter at 
skolesaken er avsluttet. 
 
-Det har fremkommet ønske om at KFU skal være vertskap for ulike arrangementer. Det er ikke KFU sin rolle å 
være arrangørkomité. KFU kan bistå, men ikke arrangere. Ettersom KFU ikke disponerer hverken penger eller 
lønnsmidler er det i praksis vanskelig å arrangere noe ut over ordinære møter. KFU er frivillig arbeid på samme 
vilkår som FAU mv. 
 
Sak 4 – Neste møte 
 
Neste møte i KFU er 23. mai 2017.  
Christoffer Holt innkaller med tid og sted når dette er klart.  
________________ 
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