
Referat fra møte i KFU 22. november 2017 

 

Tilstede:  
Mads-Arve Moe, Ragnhild Lie, Jane Hegeli og Christoffer Holt 
  
Referent:  
Christoffer Holt 

 

  

1. Skolebruksplan  

I kommunestyrets møte 21.juni ble det i sak 078/17 vedtakk 
følgende:  

Det overordnede mål er å sikre en skolestruktur som ivaretar elevene på 
den best mulige måten. Skolene skal formes slik at de gir best mulig 
læringsutbytte og arbeidsforhold for både elevene og de ansatte.  

  

1. Stavern barneskole flyttes til Brunla ungdomsskole.  

  

2. Framtidig organisering av Jordet skole, Stavern skole og Brunla 
ungdomsskole vurderes særskilt. Denne vurderingen fremlegges i 
tilknytning til behandling i kommunestyremøte i oktober, og vedtak i 
oktober innarbeides i strategidokumentet 2018-2021.  

Kommunestyret ønsker at følgende elementer skal inngå i en 
skolefaglig   

vurderingen:  

a.  

En ny 1-10 skole lokalisert på Brunla.  

b.  



En ny 1-7 skole lokalisert ved Brunla kombinert med en oppgradering 
av   

dagens Brunla ungdomsskole.   

Punktene a og b skal inneholde at:  

1.  

Kapasiteten rommer Stavern og Jordet barneskoler.  

2.  

Kapasiteten rommer Stavern barneskole.  

a.  

Generelle fordeler og ulemper ved en 1-10 skole sammenlignet sett i   

forhold til 1-7 og 8-10.  

b.  

Pedagogiske konsekvenser av de alternative løsningene inkludert   

utvikling av fremtidig metodikk.  

c.  

Budsjettmessige konsekvenser skal fremlegges for hvert alternativ 
(også   

reine innsparinger).   

d.  

Prognoser for elevgrunnlag i området skal vises i hvert enkelt alternativ.  

e.  

I de aktuelle punkter hvor nåværende Stavern skole og eventuelt Jordet   

skole foreslås nedlagt, skal det fremlegges forslag til etterbruk av   

eventuelt salg av eiendommen (kvalifisert salgssum skal synliggjøres).   



Dette fremlegges i løpet av 1.kvartal våren 2018.  

  

3. Skolene Valby, Langestrand, Hedrum barneskole og Hvarnes 
nedlegges ikke.  

  

4. Østre Halsen skole oppgraderes/utbygges med møterom og 
arbeidsrom for elever og ansatte. Oppgraderingsplaner for Halsen, Sky, 
Hedrum barneskole og Langestrand Skole fremlegges   

med budsjettmessige konsekvenser i tilknytning til behandling i juni 
2018.  

  

5. Det igangsettes en utredning knyttet til innhold, kapasitet, lokalisering 
og organisering av tilbudet til målgruppene ved Frøy skole og 
Verdensmesteren skole.  

   

6. For elever som faller utenfor målgruppen for Frøy skole igangsettes en 
egen utredning knyttet opp mot behovet for et tilrettelagt tilbud. Dette 
skal omfatte elever som ikke klarer å nyttegjøre seg 
undervisningshverdagen i enhetsskolen.  

  

7. Rådmannen gjennomfører en økonomisk vurdering av kostnaden ved 
ordningen med fritt skolevalg.  

  

8. Rådmann en gjennomfører en vurdering av fritt skolevalg ordningen 
knyttet til informasjon til kommunens innbyggere i forbindelse med 
skolestart på 1. og 8. trinn.  

  

9. Kommunestyret ønsker en særskilt vurdering av nåværende 
soneinndeling. Punktene 5-9 fremlegges som egne saker innen 



fremlegging av kvartalsrapporten 2018. Oppvekst- og kulturkomiteen 
holdes orientert om framdriften.  

  

I kultur- og oppvekstkomiteens møte av 27.september ble 
punktet som omhandlet Stavern behandlet, dette ble videre 
behandlet i kommunetstyrets møte av 18.oktober der følgende 
ble vedtatt:  

  

1. Stavern Barneskole bygges som en 2-parallell barneskole og 
lokaliseres til Brunla Ungdomsskole. Driften av nåværende Stavern 
Skole avvikles når den nye skolen er ferdigstilt.  

2. Jordet Skole fortsetter som selvstendig barneskole.  

3. Framdriften på investeringen fastsettes ved behandling av 
Strategidokumentet 2018 og videre i økonomiplan 2019-2022.  

4. Brunla Ungdomsskole oppgraderes etter vedtatt vedlikeholdsplan.  

5. Brunla Ungdomsskoles gymnastikksal rives og det bygges ny som 
skal være kroppsøvingsareal for barne- og ungdomsskolen, dimensjonert 
etter Rådmannens forslag i alternativ 1 og 2.  

6. Informasjon til skolestarten og ordningen med fritt skolevalg 
videreføres i tråd med dagens praksis.  

  

Vi snakket om prosessen og sluttresultatet, og fikk fremlagt muligheten for at det blir 
tvangsflytting av noen elever i yngste klassetrinn til Hedrum på grunn av antall elever 
ved Fagerli. Vi i styret ser på dette som ett resultat av den usikkerhet som fulgte 
rundt Hedrum, og at det direkte har gitt seg resultat i at enkelte av elevene som går 
på Fagerli har søkt seg dit istedenfor til Hedrum i første klasse-trinnet. Dette for å 
unngå usikkerheten som lå rundt Hedrum barneskoles fremtid, forut for 
kommunestyrets behandling av skolebruksplan. Vi bemerket også hvor stille det 
hadde vært fra foreldrerepresentanter ved Frøy, da skolen er omtalt i eget punkt i 
politikernes eget vedtak.  

  



 

2. Årsmøtet  

Vi bør tenke på hvor årsmøtet skal arrangeres, da første innkalling 
skal sendes ut ideelt sett i løpet av Januar. Videre bør vi også få 
klargjort om det er noen spesielle saker vi ønsker sendt inn til 
årsmøtet og om det er behov for vedtektsendringer. Sistnevnte 
gjorde vi på forrige årsmøte, men skulle det anses å være ett 
behov så lar det seg gjøre.  

  

Vi ønsker å arrangere årsmøte til KFU på Fagerli skole. Vi har satt 
årsmøte-datoen til torsdag 1.mars 2018, og leder har booket 
skolen den aktuelle dagen. Første innkalling til årsmøte sendes ut 
før nytt år. Det har også blitt fordelt oppgave slik at 
økonomiansvarlig tar seg av innkjøp av noen å drikke og noe å bite 
i til årsmøtet.  

  

3. Eventuelt  

 Vi diskuterte på forrige møte lærertetthet og 
ressursbruk i skolen.  
 I møtet i april snakket vi om et program for 
forebygging av seksuell trakassering.  

  

Begge disse punktene er punkter vi anbefaler nytt KFU-styret 
og kunne følge opp. Henviser også til mottatt mail fra FAU-leder 
ved Mesterfjellet, som etterlyser et fellesmøte med aktuelle 
temaer.  

 


