
Referat Årsmøte 

Larvik Kommunale Foreldreutvalg (KFU). 

 

Årsmøtet for Larvik Kommunale Foreldreutvalg 

Sted: Fagerli Skole 

Dato: Tirsdag 28.mars 2017 

Tidspunkt: kl. 17:30 - 20:00  

 

Agenda 

1. Godkjenning av innkalling 

Enstemmig Godkjent 

Rekkefølge på agenda ble endret. Punkt 7 ble satt til punkt 8 og punkt 8 

ble satt til punkt 7.  Ingen innvendinger. 

  

2. Valg av møteleder og referent 

Enstemmig valgt møteleder: Christoffer Holt 

Enstemmig valgt referent: Svend Tore Lehrmann 

 

3. Valg av to personer til å underskrive protokoll 

Enstemmig godkjent: 

Anders Holstad og Cecilie Steine 

 

4. Årsberetning 2016/17 

Godkjent uten bemerkninger 

 

5. Årsregnskapet 2016 og budsjettet 2017. 

Godkjent uten bemerkninger 



6. Vedtektsendringer 

Alle vedtektsendringer ble godkjent uten bemerkninger. Endringer se 

innkalling. 

 

7. Valg  

Leder: Christoffer Holt / valgt ved akklamasjon 

Valgstyrets innstilling til Styremedlem: Beatrice A. Borgen Dons / Ikke 

valgt 

Benkeforslag: Torodd L. Seierstad / Valgt 

Det ble spurt om det skulle være en skriftlig avstemning: Ble forkastet 

Ved håndsopprekning ble stemmefordelingen 5 til Beatrice og 17 til 

Torodd 

Valgstyrets innstilling til Styremedlem: Svend Tore Lehrmann / Valgt ved 

akklamasjon 

 

Valgstyrets innstilling til Vararepresentanter: 

Beatrice A. Borgen Dons, benkeforslag grunnet fall som styremedlem 

Ragnhild Lie 

Jens Gram, benkeforslag 

Alle valgt ved akklamasjon. 

 

Valgstyrets Innstilling til Valgkomite 

Christine H. Blomquist  

Cecilie Torjussen 

Begge valgt ved akklamasjon 

 

 

 

 



 

8. Innmeldte saker 

Ingen innmeldte. Men Leder foreslår å lufte skolebruksplanen. 

Hva ble foretatt av KFU i forbindelse med skolebruksplanen. 

Var med på de innledende møtene. Uttalte seg på møter de var invitert på. Sendte inn 

høringsuttalelse. Ingen direkte møter med administrasjonen. 

Frostvedt ble feilvurdert i forrige omgang, og påpeker at tallmateriale er vesentlig når det skal 

gjøres vedtak i kommunen 

Hedrum har sendt inn klage på rapporten til administrasjonen Vedtatt nedlagt uten at det 

finnes noen dokumentasjon på dette. 

Stavern inviterte seg selv til møte med KS-Konsulent, bra tiltak.  

Hvilken rolle har KFU? Er en «vaktbikkje» for alle FAU i Larvik kommune. 

Brukes som organ aktivt til å løfte FAU saker videre mot administrasjonen ved behov. 

Være tilgjengelig for FAU. 

Har fått egen KFU-mailadresse. Men fungerer kun ved at mail videresendes leder. 

 

9. Avslutning/Erfaringsutveksling 

Christine fikk blomster for lang og tro tjeneste. 

 

 

Årsmøtet fikk en omvisning på skolen ved rektor Thomas Bjørvik. 

 

 

 

 

 

  

Protokoll vitne  1                     Referent                      Protokoll vitne 2 

      Anders Holstad                   Svend Tore Lehrmann          Cecilie Steine 



 

 

Deltagerliste 

Berit Frenvik / FAU-leder/Østre Halsen Skole/ Berit.frenvik@larvik.kommune.no 

Eva Susanne Drugg / Østre Halsen Skole / evadrugg@gmail.com 

Roger Reiersen / FAU-Leder / Valby Skole / roger.reiersen@no.abb.com 

Susanne T. Tenfjord / SU / Bergeskogen Barnehage/ susannetenfjord@hotmail.com 

Mads Arve Moe / KFU/ Fagerli Skole / Madsarve@online.no 

Christine H. Blomquist / KFU / Mesterfjellet Skole/Jegerborg B.hg./ chblomquist@gmail.com 

Linda J Jamsgard / SU- leder / Hvarnes Skole / lindajamsgard@hotmail.com 

Mette Bye Utklev / FAU-leder / Hvarnes Skole / h-mutk@online.no 

Anders Holstad / FAU-leder / Fagerli Skole / anders.holstad@broadpark.no 

Trygve Storrønningen / SU-Leder / Hedrum Ungdomsskole / trygve@atticum.no 

Erik Lindli / FAU-leder / Hedrum Ungdomsskole / eriludla@online.no 

Cato Nordahl / KFU / Stavern Barneskole / catonordahl@msn.com 

Torodd L Seierstad / FAU / Hedrum Barneskole / torodd.seierstad@bergeneholm.no 

Ragnhild Lie / FAU-Leder / Hedrum Barneskole / ragnhild.lie@hotmail.com 

Rune Eikedalen / Rødbøl Barnehage / Runeeikedalen@hotmail.com 

Cecilie Steine / Rødbøl Barnehage / cecilie@perzmo.com 

Jens Gram / SU / Ra Ungdomsskole / jens0707@online.no 

Helle Bengtsson / FAU / Ra Ungdomsskole / hellebengtsson@hotmail.com 

Susanne Johansen / FAU-leder / Langestrand skole / susrjoha@online.no 

Christoffer Holt / KFU / Sky skole / holterius@hotmail.com 

Svend Tore Lehrmann / SU-leder / Langestrand Skole / s-t-lehr@online.no 

Heidi Lovereid / SU-leder / Helgeroa barnehage / heidi.lovereide@gmail.com 

 

Totalt 22 stemmer 
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Innkalling til årsmøte Larvik Kommunale 

Foreldreutvalg (KFU). 

 

Årsmøtet for Larvik Kommunale Foreldreutvalg 

Sted: Fagerli Skole 

Dato: Tirsdag 28.mars 2017 

Tidspunkt: kl. 17:30 - 20:00 (kan være noe tidligere ferdig erfaringsmessig) 

 

Agenda 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder og referent 

3. Valg av to personer til å underskrive protokoll 

4. Årsberetning 2016/17 

5. Årsregnskapet 2016 og budsjettet 2017. 

6. Vedtektsendringer 

7. Innmeldte saker 

Det har ikke kommet noen innmeldte saker, men foreslår at vi snakker om  

       rulleringen av skolebruksplanwn, og hva vi skal gjøre videre før politikerne  

       endelig skal vedta skolebruksplan i sitt maimøte. 

8. Valg - Valgkomiteen leverer sin innstilling når den foreligger 

9. Avslutning/Erfaringsutveksling 

 

Årsmøtet vil begynne med en omvisning på skolen ved rektor Thomas Bjørvik. 



Årsberetning for april 2016 til mars 2017 Larvik kommunale 

foreldreutvalg 

 

Styret har bestått av: 

Leder:   Christoffer Holt 

Nestleder:  Mads-Arve Moe 

Kasserer:  Christine H. Blomquist 

Sekretær:  Jane H. Egeli 

Styremedlem:  Cato Nordahl 

Vara:   Cecilie Torjussen 

Vara:   Bèatrice A. Borgen Dons 

 

Det har i løpet av året blitt avholdt 4 styremøter, med i alt 8 saker. Ellers har KFU også 

innlevert den beryktede PC-en som har fulgt utvalgets sekretærer i noen år. Så den ligger nå 

hos Larvik kommune. 

 

Siden sist har KFU skaffet seg en egen mailadresse, som er kfu@larvikskolen.no. Vi håper 

dette vil gjøre kontakt inn mot KFU lettere og at FAU-ene vil ha lettere for å melde inn saker 

de vil vi skal jobbe med.  

 

Den største saken vi har arbeidet med er rullering av skolebruksplan. Hvor leder var invitert 

med på åpningsmøte, og KFU sammen med FAU-ene var innkalt på intervjumøte med KS 

konsulent forut for konsulentselskapets levering av grunnlagsdokumentet. KFU var også 

arrangør for informasjonsmøtet som ble holdt på Fagerli skole 13.februar, angående 

grunnlagsdokumentet for rullering av skolebruksplan. 

 

Vi har også fulgt med prosessen rundt Fagerli skole frem til åpningen, og KFU har ved leder 

blant annet deltatt på et felles FAU-møte for Frostvedt og Nanset forut for åpningen av 

skolen. Det å delta på FAU-ene og SU-enes møter er noe vi oppfordrer kommende KFU-styre 

til å gjøre i større grad. Vi hadde også inne en representant fra felles-FAU i ett av våre møter. 

 

Vi har også hatt en sak om skolene og barnehagenes fremtid i Larvik kommune, ved 

kommunalsjef Jan Erik Norder. Her fikk vi blant annet vite at iPad skal rulles ut til alle 

elevene i Larvikskolene i løpet av skoleåret 17/18. Her oppfordrer vi kommende KFU-styre til 

mailto:kfu@larvikskolen.no


å følge med at det skjer. Her må skolene ta en kostnad i millionklassen av skolens egne 

midler. 

 

Av høringer har vi sendt inn høring angående rullering av skolebruksplan, og i forbindelse 

med handlingsplan for regionalplan for helhetlig opplæringsløp. 

 

Av saker i media har KFU vært ute i forbindelse med rullering av skolebruksplan, 

https://www.op.no/nyheter/larvik/skole/folkemoter-om-larvik-skolens-framtid/s/5-36-272123, 

og i forbindelse med en sak om seksuell trakassering i skolen. 

 

Når det gjelder sammensetningen i styret har styret bestått av tre menn og to kvinner, hvor 

styrets leder er mann. Med tanke på at de to varaene begge er kvinner anser vi likestillingen 

godt ivaretatt. 

 

Når det gjelder økonomi vedtok styret og bruke 800,- i forbindelse med foregående leders 

bortgang, og gi 400 kroner til hver av sønnenes utdanningsfond. Ellers har det ikke gått noen 

penger utover beløpet som blir benyttet til årsmøtet. 

 

Larvik, 15.03.17 

 

 

Christoffer Holt        Mads-Arve Moe 

Leder KFU         Nestleder 

 

https://www.op.no/nyheter/larvik/skole/folkemoter-om-larvik-skolens-framtid/s/5-36-272123


09.06.2016 Overføring fra tidligere KFU 3034,2

10.06.2016 Kondolansegave ifbm Martin Staves bortgang 800

31.12.2016 Renter 6,93

Sum inntekter 3041,13

Sum utgifter 800

Overskudd / underskudd 2241,13

KFU regnskap for 2016



 

VEDTEKTER FOR  
 

LARVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG 
 
 
 

I.NAVN OG FORMÅL 
 
Utvalgets navn er Larvik Kommunale Foreldreutvalg (Larvik KFU ). Larvik KFU er et samlende og koordinerende 
organ for samtlige foreldre i barnehager og grunnskoler Larvik kommune, og skal sammen med skolenes FAU og 
foreldrerepresentantene i barnehagenes SU arbeide til beste for barnehage-  og grunnskolesektoren i Larvik, sett fra 
foreldrenes ståsted. Larvik KFU skal arbeide for å påvirke kommunens administrative og politiske ledelse, og for å 
styrke foreldrenes egne muligheter til drive sitt arbeid på den enkelte skole og barnehage. 
 
Utvalget er uavhengig av politiske partier og andre organisasjoner 

 
II.ORGANISASJON 

 
Larvik KFU består av 2 (to) representanter fra hver skole og barnehage i Larvik kommune. Skolenes representanter 
velges av FAU, barnehagenes representanter av foreldrene som sitter i SU. Enhver forelder kan velges som 
representant. Representantene velges for et år av gangen.  
 
Styremedlemmer opptar ikke plass i Larvik KFU. 
 
Larvik KFU ledes av et styre på 5 personer, med følgende funksjoner: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 
styremedlem. 

 
III.ÅRSMØTE 

 
Årsmøtet er høyeste myndighet i Larvik KFU. 
 
Ordinært årsmøte holdes i februar måned. Saker til behandling skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 
Innkalling skal skje senest 4 uker før årsmøtet. Saker til behandling på årsmøtet sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. 
 
Årsmøtet består av Larvik KFUs vanlige medlemmer, eller en av hvert enkelt FAU oppnevnt vara for disse.  
 
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall lovlig innkalte representanter som er til stede. 
 
Fra årsmøtet føres protokoll, som sendes alle FAU, samt kommunens administrasjon. 
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IV. ÅRSMØTETS AGENDA 

 
Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Konstituering, med valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokoll 
2. Styrets årsberetning 
3. Regnskap 
4. Budsjett 
5. Innkomne saker 
6. Valg 

 
V. VALG 

 
Følgende funksjoner velges av årsmøtet:  

1 Leder 
5 4 styremedlemmer 
6 2 vararepresentanter 
7 Valgkomite, 2 personer 

Medlemmene i styrets velges for 2 år, slik fordelt at maksimum tre styremedlemmer er på  valg ved hvert årsmøte. 
Styret konstituerer seg selv. 
 
Valg skjer åpent, med mindre minst en årsmøterepresentant krever skriftlig votering. 
 
Ved valg gjelder alminnelig flertall blant de stemmeberettigede tilstede på årsmøtet. 

 
VI. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 
Styret sammenkaller til ekstraordinært årsmøte når dette anses påkrevd, eller når minst 1/3 av KFUs medlemmer 
krever dette. Kravet skal framsettes skriftlig, med angivelse av hva som kreves behandlet av ekstraordinært årsmøte. 
 
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen 6 uker etter at slikt krav er fremmet. Det skal i tillegg til konstituering 
kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen. 
 
Innkalling og avvikling for øvrig gjennomføres som for ordinært årsmøte. 
 

VII.VEDTEKTSENDRINGER 
 
Endring av vedtektene gjøres av årsmøtet, og slik endring krever 273 flertall blant årsmøtets frammøtte 
stemmeberettigede. 

 
VIII.GYLDIGHET 

 
Disse vedtekter er gyldige etter vedtak på stiftelsesmøtet 28.10.2002, og endringer på årsmøtet 18.10.2007. 

 
IX.DISPONERING AV MIDLER VED OPPLØSNING 

 
Ved oppløsning av Larvik KFU avgjør årsmøtet hvordan midlene skal disponeres. 
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Vedtektsendringer 

 

Original ordlyd: 

 
Larvik KFU ledes av et styre på 5 personer, med følgende funksjoner: Leder, nestleder, 
sekretær, kasserer, styremedlem 

 

 

Endring: 
 

Legge til «det skal i tillegg være minimum ett varamedlem». 
 

 

Ny ordlyd: 
 

 
Larvik KFU ledes av et styre på 5 personer, med følgende funksjoner: Leder, nestleder, 
sekretær, kasserer, styremedlem. Det skal i tillegg være minimum ett varamedlem. 

 

 

 

 

Original ordlyd: 

Ordinært årsmøte holdes i februar måned. 

 
Endring: 
 
Endre februar til mars måned, da det er i mars måned årsmøtet ble holdt sist år og i år, samt at 

det med bakgrunn i 4 ukers varsling om innkalling til årsmøtet vil gjøre det litt lettere for 
KFU-styret og levere kvalitativt gode sakspapirer til årsmøtet. 

 
Ny ordlyd: 
 

 
Ordinært årsmøte holdes innen utløpet av mars måned. 

 

 

 

 



Original ordlyd: 

Saker til behandling skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.  

Innkalling skal skje senest 4 uker før årsmøtet. Saker til behandling på årsmøtet sendes ut 
senest 1 uke før årsmøtet. 

 

Endring: 
 

Endre rekkefølgen på setningene, slik at det står om innkallingen først, deretter saker til 
behandling og til om utsendelse av årsmøtets sakspapirer. Dessuten en liten omformulering i 

siste setning foreslås. Dette for at setningen skal få en mer ryddig oppbygging. 

 
Ny ordlyd: 
 
 

Innkalling skal skje senest 4 uker før årsmøtet. Saker til behandling skal være styret i hende 

senest 2 uker før årsmøtet. Årsmøtets sakspapirer sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. 

 

 

 

 

Original ordlyd: 

Årsmøtet består av Larvik KFUs vanlige medlemmer, eller en av hvert enkelt FAU oppnevnt 
vara for disse. 

 
Endring: 
 
Siste del av setningen endres slik at det lyder «eller en representant fra hvert enkelt FAU eller 

SU, med oppnevnt vara for disse» 

 
Ny ordlyd: 
 
Årsmøtet består av Larvik KFUs vanlige medlemmer, eller en representant fra hvert enkelt 

FAU eller SU, med oppnevnt vara for disse. 
 
 

 

 

Original ordlyd: 

Endring av vedtektene gjøres av årsmøtet, og slik endring krever 273 flertall blant årsmøtets 
frammøtte stemmeberettigede. 

 



Endring: 
 
En praktisk endring slik at det er 2/3 flertall som står, og ikke 273 flertall. 

 
Ny ordlyd: 
 
Endring av vedtektene gjøres av årsmøtet, og slik endring krever 2/3 flertall blant årsmøtets 
frammøtte stemmeberettigede. 

 
 

 
 

Original ordlyd: 

Disse vedtekter er gyldige etter vedtak på stiftelsesmøtet 28.10.2002, og endringer på 

årsmøtet 18.10.2007. 

 

Endring: 
 
Legge til årsmøtet 28.03.17. 

 
Ny ordlyd: 
 
Disse vedtekter er gyldige etter vedtak på stiftelsesmøtet 28.10.2002, endringer på årsmøtet 

18.10.2007, og endringer på årsmøtet 28.03.17. 



HØRING SKOLEBRUKSPLAN 

 

Vi i Larvik KFU vil innledningsvis påpeke at vi er fornøyde med prosessen med skolebruksplan var 

bedre denne gang enn sist. Vi forventer dessuten at kommunen ser bedre på tallgrunnlaget som 

ligger i grunnlagsdokumentet, da det på informasjonsmøtet 13/2 kom frem faktiske feil, og retter 

opp andre feil. 

 

Med tanke på økt belastning på mange skolebarn, med lengre skolevei og reise buss, ber vi om at det 

tenkes på hvor lurt en sammenslåing mellom Kvelde og Hvarnes er. Vi mener Stavern bør prioriteres 

som skoleområde fremfor andre skoler i sentrum av Larvik. 

 

Vi er positive til at man i størst mulig grad skal ha en nærskole, og håper derfor at man i størst mulig 

grad vil ivareta dette i kommunen. 

 

Mvh 

 

 

Christoffer Holt 

Leder Larvik KFU 
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