
Referat fra Kommunalt foreldreutvalg (KFU) i Skaun,  
Skaun ungdomsskole, 27.09.2022.  
 

Til stede ved møtet: Tina Onsøien (Venn barnehage), Sturla Haugum (Viggja barnehage), Jasna S. 
Antonsen (Børsa barnehage), Ingrid Tørhaug- Skagseth (Skaun ungdomsskole), Cathrin Moe Sundset 
(Venn barnehage), Cecilie Haugrønning (Venn skole), Øystein Skogvang (Børsa barneskole), Fride Linn 
(Venn skole), Marit Reitan Sandvik (Oterhaugen barnehage).   

Ikke møtt: Cathrine Rhode (Viggja skole), Min Ah Anden (Oterhaugen barnehage), Børsa barnehage, 
Hammerdalen barnehage, Buvik skole.  

 

1. Valg av ordstyrer: Cecilie Haugrønning.  
 

2. Valg av referent: Marit Reitan Sandvik.  
 

3. Innkalling og dagsorden godkjent. Det ble spilt inn at ikke alle møteinnkallinger kommer fram. Det 
er ulik erfaring om hvorvidt barnehage/skole-administrasjon videresender møteinnkallinga til 
rette vedkommende. Det ble enighet om at Cecilie oppretter en Facebook-gruppe hvor årets 
medlemmer av KFU skal være med. 
 

4. Har ingen årsmelding å legge fram. Cecilie fortalte om siste skoleårs aktiviteter i KFU, som i all 
hovedsak var å lage vedtekter for KFU. Har også diskutert 17. mai, samt vedtektene for 
barnehage og SFO. Det ble under denne saken diskutert videre om hvordan vi ønsker å avholde 
17.mai-feiringer framover. De mindre enhetene ønsker å ha det slik som praksisen er i dag, mens 
Børsa skole syne arrangementet har blitt for stort og synes at det ikke er den beste løsningen at 
et trinn har ansvaret for hele 17.mai-arrangementet. Det er foreløpig ingen samlet enighet om 
hvordan KFU stiller seg til dette, og vi oppfordrer til at dette løses av de respektive FAU-ene.  
 

5. Målsetninger for kommende år. I «Absolutt» for Skaun kommune sitter de samme som i fjor. Tok 
opp igjen hvorvidt representant fra HOKU kan sitte i KFU. Fordeler med det er å både kunne få og 
gi informasjon direkte til politikere. Hadde saken om åpningstidene til SFO og barnehage som 
eksempel, hvor vi mener at det hadde vært naturlig at en slik endring av vedtektene hadde blitt 
tatt opp av HOKU i KFU. Vi bør være kjent med hvilke saker som er relevant for oss som skal opp 
til behandling i f.eks. kommunestyret. Det ble bestemt at vi inviterer til at en fast representant 
med talerett kan møte ved KFU-møter.  

November-møte:  

• Budsjett.  
• Evt. noe om sikringsskyss i våre uttalelser til budsjettet  
 
Februar:  



• Trafikksikkerhet og trygge skoleveier. Det ble allerede diskutert en del rundt dette temaet 
under dette møtet, og det ble besluttet at det skal settes ned ei arbeidsgruppe. Denne 
gruppa skal legge fram informasjon (reglement, antall elever, budsjett etc.) for resten av KFU, 
slik at KFU kan legge det fram for kommunen. Valgt arbeidsgruppe er: Øystein.  

Mai/juni:  

• Natteravn (Det møtte 0 på informasjonsmøtet i mai, og vi har kun 2 natteravner i 
kommunen). Forslag om at foreldre på 8. trinn kan være med nattravnene ut. FAU på skolene 
inviterer natteravnene til ordinært foreldremøte på 7. trinn. FAU-ene tar med seg dette 
tilbake til de respektive skolene. Vi ønsker også gjerne bidrag fra andre aldersgrupper. I 
mai/juni kan vi se hvordan dette har gått.  

 
6.  

• Onsdag 16. november, 19:30 
• Tirsdag 31. januar, 19:30 
•  Mandag 22. mai, 19:30 

 
7. Valg 

Leder: Cecilie Haugrønning, valgt ved akklamasjon  
Nestleder: Øystein Skogvang valgt ved akklamasjon 
Styremedlem: Ingrid Tørhaug-Skagseth valgt ved akklamasjon 
Styremedlem: Marit Reitan Sandvik valgt ved akklamasjon  

 

8.   Eventuelt 
 
• Marit informerte om at det er ungdomsklubb i Buvika tirsdager fra 18 til 22 i andre etasje i 

Skaunhallen. Dette er et tilbud for aldersgruppen 13 til 19 år. Ingrid tar med informasjonen 
videre til Skaun ungdomsskole.  
 

• Øystein informerte om at 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. En enkeltelev 
vant en ny sykkel, overrakt av Thor Hushovd. Den beste klassen fikk en sykkeltur med Thor 
Hushovd i premie. Prosjektet gjorde at det ble merkbart mindre trafikk rundt skolen. Tipset 
om at andre skoler også kan søke liknende midler hos samferdselsdepartementet. 
Søknadsfrist i slutten av februar.  

 
• Øystein tok opp at han mente at KFU bør ha en formening om hva som bør være tema for 

storforeldremøter. Han hadde forslag om å hente inn en nasjonal stor stemme for et slikt 
foreldremøte. Mulig med kommunale midler og MOT-midler?  

 

27.09.2022, Marit Reitan Sandvik  
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