
 

Årsmøte for Larvik Kommunale Foreldreutvalg 

Sted: Fagerli Skole 

Dato: Torsdag 1.mars 2018 

Tidspunkt: kl. 17:30 - 19:30 

 

Antall stemmeberettigede tilstede: 21 

 

Referat 

 

Note: endring av rekkefølge på agenda ble foreslått 

Sak 6 og sak 7 byttet plass. 

Enstemmig godkjent 

  

Agenda 

1. Godkjenning av innkalling 

- Godkjent, enstemmig 

 

2. Valg av møteleder og referent 

Forslag 

- Møteleder: Christoffer Holt.  

- Referent: Svend Tore Lehrmann  

Enstemmig Godkjent 

 

3. Valg av to personer til å underskrive protokoll 

Forslag 

- Teddy Dammen 

- Astrid Lunde 

Enstemmig godkjent 



 

 

4. Årsberetning 2017/18 

- Enstemmig godkjent 

 

5. Årsregnskapet 2017 

-Enstemmig godkjent 

 

6. Valg – Valgkomiteens Innstilling 

- Bjørn Arne Olsen/Hedrum Ungdomsskole har også vært med i Valg 

komiteen. 

 

Innstilling KFU-styret 1. mars 2018 

FORSLAG TIL KANDIDAT SKOLE / BARNEHAGE ROLLE VARIGHET 

 

Béatrice Borgen-Dons Fagerli skole LEDER 1 år  

- Vedtatt ved akklamasjon 

 

Ingrid Hatlo Stavern skole STYREMEDLEM 2 år 

Ragnhild Lie Hedrum barneskole STYREMEDLEM 2 år 

Marianne S. Holthe Jegersborg barnehage STYREMEDLEM 2 år 

Torodd L. Seierstad Hedrum barneskole STYREMEDLEM 1 år 

Anne Sofie Nilsen Kvelde barneskole STYREMEDLEM 1 år 

- Vedtatt ved akklamasjon 

 

 

Siri Duvholt Jegersborg barnehage 1. VARA 1 år 

Trygve Storrønningen Fagerli skole 2. VARA 1 år 

Svend Tore Lehrmann Langestrand skole 3. VARA 1 år 

- Vedtatt ved akklamasjon 



Valgkomite 

Christoffer Holt 2 år 

Jane H Egeli 2 år 

Christine Heggem Blomquist 1 år 

- Vedtatt ved akklamasjon 

 

 

7. Innmeldte saker 

- Ingen innmeldte saker.  

- Christoffer Holt kom med benke forslag: ønsket en skisse på hva 

fremtiden til KFU vil bestå av, organisasjons- og saksmessig.  

Beatrice Borgen-Dons fikk ordet som ny leder. Viktig å bli synlig, både 

i FAU/Su miljøene og mot det politiske miljøet. Være med aktivt på 

skolene. Snakke med SU og FAU på alle skolene. Få etablert Facebook side 

og en mail adresse. Bruke Visma som en kanal for info om RE-Ledere og 

FAU/SU sammensetning. 

Torodd L. Seierstad tok til ordet for KFU sin primær oppgave.  Det å 

være et samlende og koordinerende organ.                             

Være med å engasjere SU/FAU er viktig. 

Tettere samarbeid med RE-Ledere. 

Delta på møtene til Kultur- og Oppvekst komiteen 

Ha en ansvarlig for hvert segment i KFU. En for Barne-, en for 

Ungdomsskole og en for Barnehage. 

  

 

8. Avslutning/Erfaringsutveksling 

-  Det kom også en del innspill fra benken på saker som KFU kan bruke 

resurser på. 

 Helle Bengtsson/ Ra-Ungdomsskole utalte seg om problematikken rundt 

«Polen-tur» i ungdomsskolen. Mange utfordringer, ikke bare økonomisk. 

Men også medisinske utfordringer og behov for taushetsbelagt 

info,utstedelse av pass/papirer til utenlandsreise, foreldre som ikke 

ønsker at barna skal reise. Dette øker forskjellsbehandling. Er det 

behov for at dette blir gjennomført i regi av skolen i stedet for 

foreldre-regi? Skal «gratis-prinsippet» gjelde like mye her? 



-Helsesøster situasjonen i Larvik kommune. Behovet for helsesøster 

tjenester er økende. Den Psykiske helsen blant elevene er i ferd med å 

skape et større behov for tilstedeværelse av helsepersonell på skolen. 

Dette er ikke fulgt opp og bør forsterkes. Det ble også nevnt at 

resursene er økt, men det er ikke nok kvalifiserte søkere til å fylle 

opp stillingen! 

- Kvaliteten i SFO er svært varierende. Det er en økende misnøye på 

kvaliteten i SFO. Finnes ikke en helhetlig tanke bak driften av SFO. 

Flere SFO’er er mer et oppsamlings sted frem til stenge tid, og ikke et 

kreativt miljø for barna.  

- Skolene kan være mer aktive på å søke midler i kommunen. Det finnes 

eksempler der skolene har mottatt midler til spesifikke aktiviteter. 

- Trafikksikkerheten rundt skolen er også et tema som bør vurderes sett 

på. 

- Nettstedet www.allemed.no ble fremmet som et bra verktøy for 

kollektivt samarbeid for både skole og FAU/SU 

- Avtroppende styremedlemmer ble hedret med blomster. Christoffer Holt, 

Cato Nordahl og Jane H. Egeli. Mads-Arve Moe også var avtroppende, men 

ikke til stede på møtet. 

 

Referent 

Svend Tore Lehrmann 

Fagerli 1. mars 2018 

 

 

 

 

 

Teddy Dammen                             Astrid Lunde 

 

 

 

 

Svend Tore Lehrmann                   Christoffer Holt 

http://www.allemed.no/

