
Møtereferat KOMFUG 
 

Sted og dato: Digitalt Teams-møte, 4. mars 2021 kl. 18.00 - 20.00 

Til stede: Sirill Berg, Ragnhild Kvannheid Hagen, Hege Beate Simonstad, Olav Langmyr, Ole Jørgen 

Granlund, Tom Garman Bjørnsen, Geir Willy Haugen og assisterende kommunalsjef Roy Wiken. 

 

Saker til behandling 
 

21/08 Godkjenning av møteprotokoll 27.01.21 

Korrekt dato for første møte er 4. mars, ikke 5. mars som referert. 

Enstemmig godkjent. 

 

21/09 Informasjon fra kommunen 

Siden sist har sykefraværet økt, og skolesektoren merker slitasje som følge av korona. 

Felles ordensreglement er sendt tilbake til bystyret for endelig behandling.  

Skolesektoren har fått mer midler over budsjettet, og lovnader om gjeldssletting for skolene. 

 

21/10 Oppvekstutvalget 

Det foreslås å fjerne KOMFUGs møte og talerett i utvalgsmøtet neste uke. Roy Wiken undersøker 

hva dette skyldes og innebærer. 

 

21/11 Årsmøte 

Invitasjon til årsmøtet 18. mars er sendt skolene. Det blir digitalt møte. Tom tar på vegne av 

valgkomiteen kontakt med nåværende KOMFUG-medlemmer for å høre om de ønsker å bli med 

videre.  

Tidligere har det vært valgt inn vararepresentanter, men dette har man gått bort fra. KOMFUG 

vurderer om dette er en ordning man vekker til live, men avventer dette etter man har sett på hvor 

mange som stiller til valg.  

Det blir mulig for styret å møtes i Rådhuskvartalet i forbindelse med avvikling av årsmøtet. 

 

21/12 Turer i regi av skolen 

Det er kommet nye retningslinjer for skoleturer. Blant annet ved Tangvall skole førte det til hektisk 

aktivitet, og 9. og 10. trinn har fått dispensasjon fra regelverket, og får reise til Polen, forteller Hege 

Beate. Kommunen har også sagt seg positive til at 8. trinn får lov til det samme. Det er lange 



tradisjoner i Søgne for å dra til Polen, og det ser ut til at denne praksisen lar seg videreføre i 

foreldreregi, ifølge FAU. Turene lar seg ikke gjennomføre gjennom skolen og gratisprinsippet. 

Elevene er ikke hørt med tanke på hva de ønsker, og turene har skapt debatt i FAU. 

Ragnhild forteller om liknende praksis i Torridal, og beskriver at det knapt er noe alternativ. Det er 

samlet inn såpass penger at lærerne har blitt lønna under turen, selv om arrangementet ikke er i 

skolens regi.  

Roy forteller at det har vært en del utfordringer knytta til utenlandsturer i gamle Kristiansand 

kommune. Både med tanke på økonomi, at ikke alle barn har pass og at skolen blir satt litt på 

sidelinja når foreldre finansierer turen. Han forteller at intensjonen er å komme i takt med de nye 

retningslinjene, mens det i en overgangsperiode lar seg gjøre å gjennomføre turer som allerede er 

planlagt. Selv om det gis dispensasjon for utenlandsturer og lengde, må de øvrige retningslinjene 

følges. 

KOMFUG henstiller kommunen til å håndheve de nye, felles retningslinjene, og ber foreldre ved 

skoler å søke alternativer til lange utenlandsturer. KOMFUG mener det er viktig at alle er med, og at 

alle har mulighet til å være med, uavhengig av personlige forutsetninger. 

 

21/13 Oppfølging av eldre saker 

Søskenrabatt på barnehage og SFO: Dette ligger utenfor kommunalsjef skoles område. Og saken må i 

så fall løftes høyere opp. Det blir også en vurdering inn mot private barnehager. SFO og barnehage 

er to forskjellige tjenester, med to forskjellige budsjetter. Roy sjekker opp i dette. 

Sak 20/12: Digitalt kurs for foreldre med Jesse Ohene. Saken er ikke avklart. Lorena følger opp. 

 

21/14 Eventuelt 

KOMFUGs nettside er under renovering. Lenke til kladd er publisert på vår nåværende nettside. 

Tangvall har løfta fram en sak vedrørende leksefri skole. FAU ønsker å undersøke mulighetene for 

dette etter at kommunen har åpna opp for dette gjennom budsjettdebatten i desember. 

Trygg Trafikk har avvikla Trafikkpatruljen og Slettheia skole ønsker innspill på hvordan de kan løse 

dette selv nå. Trygg Trafikk mener barn ikke skal være ansvarlig for andres barn sikkerhet. Flere 

skoler har videreført ordninga med trafikkpatruljer i egen regi.  


