Møte i IKFU på Sakshaug skole 03.03.15
Tilstede: Jan-Erik Frisli, Arild Stavran , Siv Jørgensen, Olav Nossum,
Lars Kvam, Siri Kristin Strand, Kai Even W. Laugtug.
Skoler som ikke var representert: Mosvik.

 Godkjenning av innkalling.
Ingen kommentarer.

 Godkjenning av referat, 3.2.2015.
Ingen kommentarer.

 Forsvarlig svømmeopplæring.
 Høringsuttalelse
Alternativ 1 i høringsforslaget ser ut som det beste alternativet.
Jan-Erik sender inn IKFU sin høringsuttalelse.
Viktig: Eleven bør kunne dykke under vann for å være svømmedyktig.
Man må kunne flyte i vann over en viss tid.

 Trafikksikkerhetsplan
 Høringsuttalelse
Elever til og med 7. klasse som bor langs FV 755 og 761 får skoleskyss.
Dette burde også gjelde ungdomsskolen. De bruker den samme veien og
er også utsatt for samme fare. Dette vil være viktig inntil gang og
sykkelvei er på plass. Jan-Erik sender inn IKFU sitt innspill til
handlingsplan.

 Tiltak mot mobbing
Status : Det har vært et møte i den kommunale arbeidsgruppa mot
mobbing. De jobber med en beredskapsgruppe bestående av
profesjonelle aktører, som skal ta over saker som ikke løses lokalt på
skolene.
IKFU går inn for at Inderøy skal være en MOT-kommune.

 Fag- og timefordeling.
 Hvordan tilfredsstilles lovkrav?
IKFU mangler tilbakemelding fra en skole. Tilbakemeldingene som er
mottatt, viser at det mangler timer i forhold til minstekravet fra Udir på
alle skoler, i varierende grad. Årsaken til at det mangler timer undersøkes
nærmere. Jan-Erik jobber videre med saken, - om det mangler timer.

 Storforeldremøte.
Storforeldremøte og årsmøte for IKFU. Møtet skal foregå i Kulturhuset,
sal A, - ikke i storsalen. Dato og klokkeslett: 7.4.2015, fra kl.19.00 til
21.00. Kjersti Falck kommer, hun skal snakke om skole-hjem-samarbeid.
IKFU ønsker at skoleeiere, politikere og lærere også kommer på møtet.
Mer informasjon kommer.


Eventuelt
IKFU ønsker å ha et møte med kommunen, for å fremme god
kommunikasjon og godt samarbeid i forhold til henvendelser, oppfølging
og tilbakemeldinger.
For info: Neste ordinære IKFU-møte blir 5.5.2015 i Mosvik
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