
Referat fra Kommunalt foreldreutvalg (KFU) i Skaun,  
Skaun ungdomsskole, 31.01.2023.  
 

Til stede ved møtet: Fride Linn (Venn skole), Linda Skeie (Skaun ungdomsskole), Ingrid Tørhaug- Skagseth 
(Skaun ungdomsskole), Cecilie Haugrønning (Venn skole), Hege Åsan (Buvik skole), Kristin Kjenstad (Viggja 
barnehage), Øystein Skogvang (Børsa skole), Helene Bustad (Børsa barnehage), Marit Reitan Sandvik 
(Oterhaugen barnehage), Min Ah Anden (Oterhaugen barnehage), Sturla Haugum (Viggja barnehage), Per 
Gunnar Lofgren (leder i HOKU), Hege Røttereng (kommunalsjef oppvekst).  

Ikke møtt: Venn barnehage, Hammerdalen barnehage, Viggja skole, Jåren oppvekstsenter. 

1. Møtestart.  

Presentasjonsrunde.  

2. Godkjenning av referat fra forrige møte.  

Referat godkjent.  

3. Trafikksikkerhet og trygge skoleveier, erfaringsdeling ved Øystein Skogvang.  

FAU Børsa barneskole søkte støtte om trafikksikkerhetsprosjekt om å få flere til å gå/sykle til skolen. Har 
fått 150 000,- fra samferdselsdepartementet som blant annet har blitt brukt til premier til elevene i 
konkurransen om å gå/sykle mest. 

Vi oppfordrer FAU-ene til å søke midler til Trafikksikkerhetsdag, spesielt i skolene. Søknadsfristen er 1. 
mars. Informasjon finnes her:   

• Nå kan du søke midler til trafikksikkerhetstiltak - regjeringen.no  
• 4 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak - regjeringen.no 

Øystein deler søknaden sin hvis noen vil ha litt inspirasjon.  

4. Natteravn. Info ved Randi Marie Eide.  

Natteravnene i Skaun er kun i lite omfang. Det er kun to aktive natteravner og det har det vært i flere år. 
Det er et samarbeid med Orkdal og Trondheim som har større organisasjoner med styre og aktivitet. Eide 
informerte om Natteravnenes arbeid og hvilken nytte det har for foreldrene som ønsker å være med, og 
hva som er typisk motivasjon for å være med i ordningen.  

Det er et mye større behov for Natteravner i Skaun kommune. Det er ikke lenger bygdafester på lokalene 
rundt om i kommunen, slik det var da vi vokste opp. Ungdommene samler seg på andre steder, som f.eks. 
på Grøneset. Natteravnene i Skaun har ikke vært ut for at det brukes sterkere rusmidler enn alkohol blant 
ungdommene i kommunen, men har erfart at det til gjengjeld er ganske mye alkohol. Erfaringen deres er 
også at ungdommene setter pris på at de er der.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-du-soke-midler-til-trafikksikkerhetstiltak/id2959931/?fbclid=IwAR1Ful7aVzphALcQLRvzPJvSteJOnk6Y1TucUyva83Pa4s0Cynn-rZO3fVc
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/4-millioner-kroner-til-trafikksikkerhetstiltak/id2910650/?fbclid=IwAR38R6EwivdVDopZaBxByqwLK9RG2vmGKsWp2_iqn0S3B2uNiWe3ZV-NBI0


For å rekruttere flere Natteravner har de tidligere hatt et åpent informasjonsmøte, men det kom ingen. 
Ønsker dialog og samarbeid med KFU for å få rekruttert flere. Det ble derfor drøftet hvilke trinn det vil 
være mest gunstig å involvere i dette, og det kom flere synspunkter i saken. Temaet har allerede vært 
oppe i FAU ved Skaun ungdomsskole. Der mener de at det er litt sent å begynne rekrutteringa til 
Natteravnene i åttende klasse. De synes det er mer hensiktsmessig med 6.-7. klasse. Foreldrene kan 
begynne å gå sommeren mellom 7. og 8. klasse. Ønsker liste hvor man må skrive seg opp på, og evt. ringe 
og trekke seg fra den lista. De ønsker foreldremøte for 6. og 7. klasse med informasjon om natteravnene, 
og at det i 8. klasse bør være en forpliktelse til å være natteravn.  

Synspunkter fra KFU:  

• Det bør være enighet i FAU på de aktuelle skolene, men vi håper de ulike FAU-ene kan arrangere 
informasjonskurs med Natteravnene i 6. klasse.  

• I 8. klasse bør foreldrene skrive seg opp på ei liste og forplikte seg til å være natteravn 1-2 ganger 
i løpet av det året.  

• Det bør jobbes for å nå ut til bredere for å rekruttere Natteravner.  
o Deling og oppfordring på Facebook.  
o Ta det opp i de ulike FAU-ene, slik at det også kan tas opp på foreldremøter.  

• Ber om at FAU-ene tar med følgende spørsmål tilbake: «Hva kan vår skole bidra med, og hva 
mener FAU?» 

Natteravnene kan ta hovedansvaret, sammen med FAU. Det er Natteravnene som tar kursing, opplæring 
etc. Gunhild Løkken er SLT-koordinator i Skaun kommune og kan bistå på ulike områder, og vil gjerne at vi 
tar kontakt.  

 
5. Eventuelt.   
• Hva rører seg innen oppvekst? Ved kommunalsjef, oppvekst, Hege Røttereng:  

o Info om nytt oppvekstsenter på Venn. Oppvekstsenteret skal realiseres, men det er ikke 
bestemt når enda. Det har resultert i et engasjement rundt at det blir utsatt igjen. 
Formannskapet er informert om at det skjer ting i prosjektet. Det har dukket opp ting i 
forbindelse med geoteknikk som fører til flere grunnundersøkelser. Vanskelig å finne folk 
som kan gjøre den jobben. Det står er bolig på tomta hvor det skal bygges, og den 
boligen skal flyttes. Når ting er klart, skal bygginga iverksettes, noe som vil skje tidligst 
høsten 2025. Det er ikke fjernet bevilgninger. Framdriftsplan er nå å finne på 
kommunens hjemmeside. (Referent greide ikke å finne Framdriftsplanen).  

o Barnehageopptak i mars. Mindre kull som søker barnehageplass nå, mens det er et stort 
kull som skal begynne i 8. klasse. I forbindelse med at Røttereng presenterte denne 
saken, kom det innspill fra Cecilie (ikke på vegne av Venn skole) om det kan være aktuelt 
at de som ikke kommer inn på barnehagen i Venn kan få en egen avdeling enten i Børsa 
barnehage eller Oterhaugen (som har størst kapasitet).  

o Nye læreplaner i 2020 medfører nye læremidler, men pga. pandemi så har ikke forlagene 
fått laget læremidler som tilfredsstiller den nye læreplanen. Det meste har hittil vært 
digitalt. Det har vært en prosess når det gjelder valg av læremidler, og det vil utover 
våren komme lærebøker i enkelte fag. Røttereng ønsker innspill fra foreldrene på hvilke 



forventinger vi har til hvordan vi skal oppleve samskaping når det gjelder pålegg fra det 
offentlige, mtp. elevaktiv opplæring, nye læreplaner, barnehagemiljø, skolemiljø etc.   

o Ståa på Jåra. Kommunen har samarbeid med FAU. Store utfordringer med å rekruttere 
lærere med lærerkompetanse. Det er 4 år siden vedtaket om sammenslåing med Venn, 
elevtallet har gått ned (42 elever), lever i et vakuum i påvente av nytt oppvekstsenter. 
FAU der ønsker å se på muligheten for å slå sammen oppvekstsentrene før det fysiske 
bygget er ferdig. Er det aktuelt å få på plass en midlertidig skole på Venn, i en brakkerigg 
eller noe. Vil bli forberedt til neste kommunestyremøte. FAU på Venn og Jåra er positive 
til å se på midlertidige løsninger før bygging.  

• Øystein Skogvang, FAU i Børsa skole: Frustrasjon over at det er vanskelig å følge opp lekser som blir 
gitt på digitale plattformer. Ofte utilgjengelig for foreldrene. Ønsker å finne hva som er den riktige 
balansen. På Skaun ungdomsskole prøver de One Note i stedet for Teams som er et prøveprosjekt. 
Røttereng ønsker å ha med foreldrestemmen inn i temaet.  

• Øystein Skogvang, FAU i Børsa skole: Skolene i Trondheim har gratis busstransport i skoletida. Det gir 
dem muligheten til et mer spenstig kulturtilbud. Hvorfor gjelder det ikke for elever i Skaun kommune 
også? Bør løftes fram i de riktige forumer. Kollektivtilbudet er fylkeskommunalt, og det er 
fylkeskommunen som eier AtB. Røttereng og Lofgren repliserte at det foreligger en særavtale for 
Trondheim kommune som de betaler for. Det ble diskutert litt rundt denne saken, da transport til 
aktiviteter som svømmeundervisning (pålagt), Vitensenteret eller annet er en stor kostnad for 
kommunen. Det skal være et møte med ATB til uka ang. tilbudet. Røttereng tar med innspillet videre 
dit.  

• Sak fra sist møte: «Hva øsker vi i KFU fra kommunen». Utklipp fra sist referat: 
o «Oppdateringer fra kommunen på saker hva angår barnehager og skoler. 
o En representant HOKU som stiller på møtene. 
o Referat og kontakt info fra KFU legges ut på kommunens nettsider. 
o 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». 

Vi ønsker tilbakemelding fra kommunen på dette.  

Når det gjelder å få på plass innkallinger og referat til hjemmesida, oppfordret Lofgren oss til å beskrive 
hva vi ønsker oss og sende dette til postmottak@skaun.kommune.no. Hege Røtterng må snakke med 
enhetslederne, slik at alle enhetene og deres FAUer blir gjort kjent med at det finnes et KFU.   

• Sak fra Hilde Rønneberg, Medlem av HOKU. Hvordan på best mulig måte utjevne forskjellene og 
hindre utenforskap? Det ble i saken vist til eksempler på arrangementer med inngangspenger, i tillegg 
til utgifter tilknyttet mat, loddsalg, gevinster etc. som i stor grad kan føre til utenforskap for noen. 
Arrangementet TROIKA ble også diskutert i denne sammenhengen da det har en inngangspris på 150,- 
kr per voksen. Dette er et arrangement som har obligatorisk oppmøte for elevene og bør være gratis.   

Cecilie minnet oss på at så lenge det arrangeres gjennom skolen/barnehagen er det gratisprinsippet som 
rår, og det kan nok mange FAU har glemt. («Gratisprinsippet vil si at kommunen ikke kan kreve betaling 
fra elever eller foreldre for verken undervisningsmateriell eller aktiviteter (faglige eller sosiale) som skjer i 

mailto:postmottak@skaun.kommune.no


skoletida og i skolens regi, og som er en del av grunnskoleopplæringa i samsvar med opplæringslova og 
lovens forskrifter» https://www.statsforvalteren.no/portal/nyheter/2016/08/gratisprinsippet-i-skolen/ ). 

KFU bestemte at foreldrestyrte arrangement ikke lengre skal kreve inngangspenger og at inntjening til 
FAU heller må foregå på frivillig basis ved eksempelvis loddsalg, frivillige donasjoner eller ved salg av 
kaker/saft og liknende når det arrangeres førjulsfester, TROIKA-forestilling og andre tilstelninger hvor 
elevene gjennom skolen står for underholdning.  

 

Neste møte er mandag 22.05.2023 kl. 19:30, Børsa ungdomsskole.  

 

01.02.2023, Marit Reitan Sandvik  

https://www.statsforvalteren.no/portal/nyheter/2016/08/gratisprinsippet-i-skolen/
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