Møte i IKFU på Røra Skole 04.11.14
Til stede : Jan-Erik Frisli, Lars Kvam, Olav Nossum, Lene Kristine Hansen,
Siri Strand, Arild Stavran, Kai Even W. Laugtug.
Skoler som ikke var representert: Lyngstad Skole.



Godkjenning av innkalling.
Endringer ved utsendt innkalling : Lene Kristine Hansen går inn i IKFU i stedet for
Bente Elisabeth Fossum (Mosvik)
Arild Stavran går inn i IKFU for INDUS



Godkjenning av referat fra siste møte
Ingen kommentarer



Konstituering av IKFU 2014/15
Leder IKFU : Jan-Erik Frisli (Ikke på valg 2014/15)
Nestleder i IKFU 2014/15 : Lars Kvam
Sekretær 2014/15 : Kai E.W. Laugtug
Ungdomsskolen: Arild Stavran (vara: velges neste møte)
Mosvik: Lene Kristine Hansen og Silje Karlsen
Utøy: Olav Nossum og Janne Vang
Lyngstad: Margaret Skjemstad og Bjarne Martin Lyngstad
Sandvollan: Lars Kvam og Robert Hanssen
Sakshaug: Kai Even Waterloo Laugtug (vara: velges neste møte)
Røra: Siri Strand og Stig Winther



Opplæring av foreldrerepresentanter og klassekontakter
Leif Røkke vil bidra for å skolere FAU, foreldrerepresentanter / klassekontakter og
kontaktlærere. Kommunens arbeidstidsavtale legger ikke til rette for at lærere
pålegges å stille, men vi håper på at kontaktlærere stiller opp. Det er ønsker om at vi
kjører lokal opplæring på skolene denne gangen. Hver enkelt representant i IKFU
hører med sin skole hvordan de vil legge opp arrangementet. Leif Røkke kan stille på
flere skoler, etter nærmere avtale. Jan-Erik Frisli kontaktes for å avtale med Leif
Røkke.





Retningslinjer for vedtekter i FAU og SU
IKFU ønsker i lage en mal som utgangspunkt for vedtekter i FAU og SU i Inderøy.
Vedtekter fra FAU ved Fagerheim Skole og SU ved Steinkjerskolene er benyttet som
et utgangspunkt. Siri Strand kommer med et forslag på vedtekter for FAU, Lars Kvam
kommer med et forslag for SU.
Gjennomgang av rutiner ved Inderøy-skolene
1. Elev- og utviklingssamtaler.
Hvordan er spørsmålstillingene på disse skjemaene. ? Kan dette gås
gjennom på skolene ? Jan-Erik Frisli tar opp dette med Heidi Henriksen i
kommunen på neste møte

2. Svømmeopplæring og livredningskurs.
IKFU er opptatt av kvalitet og sikkerhet i forbindelse med
svømmeopplæring. Det er ønsker om at det ses nærmere på
sikkerheten og om kravene følges ved skolene. IKFU sjekker ved sine
skoler hvilke rutiner de har. Finne ut hvor mange lærere/assistenter som
er med, hvilke krav som stilles til svømmedyktighet, hvor lenge er det
siden lærer/assistent har hatt livredningsopplæring. Det ble foreslått å
høre med jurist hos fylkesmannen hvis det blir behov for å ettergå saken
ytterligere.
3. Melding ved elevfravær.
Foreldre må være flinke til å melde fra ved elevfravær. IKFU ønsker
også at det blir gitt beskjed fra skolen til foreldrene hvis elever ikke
dukker opp på skolen. Beskjed bør gjøres innen rimelig tid. Dette har
med sikkerheten til våre barn å gjøre. Det lages et skriv der vi setter
frem et krav om dette.


IK-perm
Det har vært skadetilfeller ved en skole i kommunen der det viste seg at rutiner rundt
internkontroll og HMS ikke var i orden. Vi sjekker våre skoler om IK / HMS-permen er
i bruk. Vi kan bruke Kvalitetslosen på nettet for å gi svar på spørsmål rundt IK / HMS.
Jan-Erik Frisli sjekker med Heidi Henriksen om kommunen har kontroll på dette rundt
på skolene.



Diverse saker
1. Mobbing. I forbindelse med den nye elevundersøkelsen om mobbing,
så vi at skoler i Inderøy er nevnt. Ta opp dette på neste FAU-møte ved
våre skoler. Informasjon fra FAU-møtene tas med tilbake til IKFU
2. Er det mulig å ha felles læreverk ved grunnskolene i kommunen ?
Dette bestemmes lokalt ved skolene, IKFU følger ikke denne saken
videre.
3. Det foreslås å arrangere en foredragskveld 7.april.
Jan-Erik Frisli foreslår å invitere Kjersti Falch for å snakke om
motivasjon og engasjement i skole-hjem samarbeidet. Hun kunne
holde foredrag gratis, hvis skoleeier, skolene, politikere og foreldre blir
invitert. Vi kan også ta opp psykisk helse denne kvelden. Jan Egil Wold
blir foreslått som foredragsholder. Jan-Erik Frisli undersøker nærmere.

05.11.2014 Kai E. W. Laugtug

