
Referat årsmøte Larvik Kommunale Foreldreutvalg (KFU) 

31.mars 2016 

 

Tilstede: 

Fra FAU / SU 

Beatrice Borgen Dons – Nanset skole 

Robert Rognli – Nanset skole 

Cato Nordahl – Brunla ungdomsskole 

Elisabeth O. Roligheten – Ulåsen barnehage og Hedrum ungdomsskole 

Anders Holstad – Frostvedt skole 

Inge Grav – Stavern skole 

Morten Wegner Skoglund-Lønning – Borgerjordet barnehage 

Fra KFU Styret 

Martin Stave 

Christoffer Holt 

Mads Arve Moe 

Nina Døvle 

Christine H. Blomquist 

 

 

1. Godkjenning av innkalling 

a. Godkjent uten innsigelser 

2. Valg av referent 

a. Christine H. Blomquist valgt 

3. Årsberetning 

a. Året viser moderat aktivitet fra KFU styret 

b. Det er avholdt 4 styremøter 

c. Lite innmeldte saker fra FAU-ene 

d. Høringsuttalelse til ny Barnehagebruksplan ble levert 

e. Dialog med og presentasjon avFagerli skole er gjennomført 

4. Regnskap og økonomi 

a. Liten aktivitet 

b. Kun små utgifter i forbindelse med årsmøtet 

5. Valg 

a. Nytt styre ble valgt og vedtatt 

 Christoffer Holt – leder  

 Mads Arve Moe – for 2 år 

 Jane Hellingsrud Egeli – for 2 år 

 Cato Nordahl - for 2 år 

 Cecilie Torjussen - Ikke på valg 

 Christine Blomqiust - Ikke på valg 

 Béatrice Borgen-Dons – vara 

b.    Valgkomité 

 Martin Stave for 2 år 

 Nina Døvle for 2 år 

 Richard Wiik for 1 år 

 Bjørn Arne Olsen for 1 år 



6. Avslutning av årsmøtet over til dialogmøte med FAU/SU 

a. Det ble holdt en presentasjonsrunde 

b. Innspill om behov for å «markedsføre» KFU. Mange vet ikke om KFU og KFU synes å være en 

satellitt i systemet, både fra politisk side og fra FAU-ledernes side. KFU tar dette med videre og 

setter dette som fokusområdet i tiden fremover. 

c. Fagerli skole: 

 Det kom innspill til KFU vedrørende situasjonen rundt bygging av Fagerli og dagens 

økonomiske situasjon for skolene som er involvert (Nanset og Frostvedt). Det nevnes at 

skolene har fått et rammekutt på grunn av prosjektrektorstillingen og at dette medfører at 

skolene ut kalenderåret 2016 har svært få økonomiske midler. KFU tar saken videre.  

 Representantene fra FAU beskriver byggeprosjektet som tre prosjekter i ett, med 

byggeprosjekt, organisasjonsprosjekt og et trafikkprosjekt. Det stilles spørsmålstegn ved at 

det er økonomisk bevilgning til byggeprosjektet men at de øvrige prosjektene ikke har 

tilsvarende bevilgning 

 Det nevnes forøvrig at prosessen rundt bygging, informasjon og dialog samt fokus på 

trafikksikkerheten for elevene på ny skolevei er godt ivaretatt. FAU / SU representantene er 

svært fornøyd med dette  

d. Til bygging av storskoler generelt adresseres et ønske om hva slags langsiktig tanker kommunen 

har, og hvilke økonomiske begrensninger som ligger på kommunens budsjett. 

e. Det ble adressert en utfordring rundt SU-møter at den politiske deltakelsen er fraværende ved 

flere skoler og at dette er problematisk 

f. Mobbeforebyggende arbeid: 

 Det er ønskelig å se en tydeligere VIS-holdning på skolene 

 Informasjonen om mobbesaker fra visse skoler er i noen tilfeller fraværende 

 Det ble diskutert mobilfrie skoler og erfaringer noen skoler i kommunen har med dette 

tiltaket 

g. Hedrum ungdomsskole skal arrangere et storforeldremøte i regi av Antidoping Norge og åpner for 

at flere skoler / idrettslag kan melde seg på 

h. Natteravnbehov rundt «Senkveld» i Nanset kirke. Ønskelig at dette tas opp i FAU ved de ulike 

skolene.  

 

 

 

Referent  

Christine H. Blomquist 

 

 

 

 

 


