
Innkalling til  
Kommunalt foreldreutvalg i Skaun 

Dato: 31.01.2023 
Klokken:19.30 – 21.30 

Sted: Skaun Ungdomsskole, inngang 10 

 

Inviterte: alle FAU i Skaun kommune, representant fra kommunens administrasjon 

I. Møtestart 

II. Godkjenning av referat fra forrige møte 

III. Trafikk sikkerhet og trygge skole veier, erfarings deling av ved Øystein Skogvang 

IV. Natteravn, info ved Lars Arne Pedersen 

V. Eventuelt 

Vedlagt: referat sist møte 

 

 

 

 

 

 

Vel møtt!  
Styret i KFU Skaun. 

Styrets leder Cecilie Haugrønning – 92459019 

 

 

 

 

 



Referat fra 
Kommunalt foreldreutvalg i Skaun 

Dato: 16.11.2022 
Klokken:19.30 – 21.30 

Sted: Skaun Ungdomsskole 

 

Inviterte: alle FAU i Skaun kommune, representant fra kommunens administrasjon 

VI. Møtestart 
Tilstede: Øystein Skogvang (børsa skole), Sturla Haugum (vigja bhg), Marit Buhaug 
Folstad (hammerdalen), hege aasan (buvik skole), jasna (venn barnehage), Fride Linn 
(venn skole), Tina Onsøien (venn bhg),  
ikke tilstede representanter fra: oterhaugen, Jåren /Råbygda bhg og skole, børsa 
barnehage, viggja skole 
 

VII. Godkjenning av referat fra forrige møte.  

ok 

VIII. Budsjett skoler og barnehager utgår da det ikke er kommet noe informasjon om årets 
budsjettforslag fra kommunen.  
 

IX. Eventuelt 

- Spørsmål fra Hammerdalen hva er KFU? 
representantene tilstede gir en oppdatering på hvilke saker som har vært oppe til 
diskusjon og hva KFU kan brukes til. 

- Hvordan løser FAU penger, kontoer og vips?  
Man må registrere en forening i Brønnøysund registeret for å kunne få en egen 
bankkonto og vips.  
Børsa forteller om sine erfaringer.  
Der har FAU et organisasjons nr. og opprettet et kundeforhold i banken. Der har 
de en konto for FAU og en konto til hver av de 7 trinnene. En person fra hvert 
trinn er disponent til trinnes konto sammen med kasserer i FAU.  

- Vedtekter for SFO er endret. Hva med endret åpnings tider? Blir det noe av?  
kunne KFU blitt brukt i denne saken?  
Hvorfor ble minneplass fjernet (0-6 timer)? 
Hva er bakgrunn for ønsket redusert åpningstid? 



Kan man risikere nå at kommunen eller den enkelte skole innfører kjerne tid uten 
samarbeid med FAU/KFU? 
KFU kommer ikke noe videre i denne saken da det ikke er noen representant fra 
kommunen tilstede.  

 

- Hva ønsker vi i KFU fra kommunen.  

• Oppdateringer fra kommunen på saker hva angår barnehager og skoler.  

• En representant HOKU som stiller på møtene. 

• Referat og kontakt info fra KFU legges ut på kommunens nettsider.  

• Bedre informasjons flyt mellom kommune og KFU  

KFU ønsker å bli brukt som et organ som får informasjon fra kommunen om saker 
som omhandler endringer i barnehage og skole. KFU ønsker å unngå å måtte lete 
igjennom postlister for å selv finne saker som kan være relevante å diskutere. Om 
KFU skal opprettholdes må kommunen finne en måte for å inkludere KFU i dette.  

 

Neste møte i KFU er tirsdag 31.januar klokken 19.30 på Skaun ungdomsskole 

 

  
Styret i KFU Skaun. 

Styrets leder Cecilie Haugrønning – 92459019 
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