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NOTAT 
 

 
Dato: 07.12.2017 
Saknr: 17/411-43 

 
Møte med kommunalt foreldreutvalg  
 
Arbeidsgruppa ble invitert til å møte det kommunale foreldreutvalget (KFU). Dette 
møtet ble gjennomført på Kulstad skole 23.11.17. 
 
I dette møtet var arbeidsgruppa representert ved: 

 Trine Fåkvam 
 Ronny Dorp 
 Karin Tverå Juvik 

 
 
I møtet la KFU fram sine innvendinger mot det arbeidet som nå er igangsatt. De 
mener at det ikke foreligger en grundig nok analyse av dagens situasjon, og nevner 
her spesielt ressursene som benyttes til spesialundervisning.  
 
Arbeidsgruppa framholdt det mandat som er gitt av kommunestyret. Det er dette 
mandatet som setter rammer for gruppas arbeid. Det ble lagt fram en oversikt over 
det som til nå har skjedd, en tidslinje i arbeidet slik: 
 
TIDSLINJE I ARBEIDET MED SKOLESTRUKTUR 

Dette arbeidet skiller seg ut på den måten at involvering skjer i hele prosessen fram 
mot endelig sak i kommunestyret. Til vanlig kommer det ferdig saksframlegg til 
høring. 

 

2016 

 14.12.16 Kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan.  

Dette er vedtaket som setter i gang et arbeid bla med 

skolestruktur. 

 

Bakgrunnen er faktiske forhold når det kommer til utvikling i 

kommunens demografi. Tallene viser en stor nedgang i antallet 

barn og unge, samtidig som den eldre aldersgruppen øker. Det 

må ses på muligheten for omprioritering av ressurser mellom 

tjenesteområdene.  

2017 



 22.02.17 Kommunestyret vedtar organisering av arbeidet. 

Det avklares at spesialundervisning ikke skal ses på i denne 

sammenheng. 

 

 28.03.17  Rådmannen samler arbeidsgruppa til første gjennomgang. Han  

presiserer for gruppa at det skal åpnes for alle muligheter på 

strukturområdet. 

   

Avklaring av forhold rundt anbudsprosess. 

 

 09.05.17 Det sendes ut henvendelse til FAU, oppvekstsentrene, IT-  

Avdelingen, IT-veilederne i skolene, helsesøstertjenesten, barne- 

og ungdomstjenesten med frist for innspill 12.juni.  

 

 11.05.17 Styringsgruppa beslutter at foreldrerepresentant tiltrer  

arbeidsgruppa. Dette var et ønske fra foreldrene, og 

arbeidsgruppa ga råd om at dette burde imøtekommes. Det ble 

Jørn Svendsen som ble representant inn i gruppa, da det ikke var 

valgt ny leder for KFU. 

 

I samme møte fikk arbeidsgruppa tilbakemelding om at prosessen 

skal ha fokus på skole, ikke barnehage. 

 

 29.05.17 FAU ved Kulstad skole arrangerer åpent møte. Her deltar flere fra  

arbeidsgruppa og styringsgruppa. 

 

 06.06.17 Full anbudsrunde gjennomført og klagefrist er over. 

WSP-Group Norge er med oss videre. 

 

 22.06.17 Første møte med konsulentene fra WSP. Rådmannen avklarer   

sine forventninger og kontrakt signeres. 

 

 08.08.17 Befaring sammen med WSP i alle skolene. Rektor viser oss rundt 

og orienterer. 

 

 07.09.17 WSP presenterer for arbeidsgruppa hva de ser av ulike  

muligheter for skolestrukturen. Arbeidsgruppa diskuterer hva som 
kan være negative konsekvenser og evt muligheter i forslagene. 
 

 12.10.17 Kveldsøkt på Kippermoen. Her legges mulighetene fram for FAU   

og ansatte, med prosess for å spille inn mulige negative 

konsekvenser og eventuelle muligheter som ligger i forslagene. 

Helgelendingen invitert til å delta. 

 



Det settes ny frist for innspill til 01.11.17 

 

 07.11.17 WSP oversender sin oppsummering av innspill. 

Innspillene ligger ute på nett tilgjengelig for alle. 

 

 23.11.17 Fellesmøte mellom arbeidsgruppa, styringsgruppa og WSP. 

 

 12.12.17 Fellesmøte mellom arbeidsgruppa, styringsgruppa og WSP (deltar  
via nett). 

 

2018 

 Januar/februar – arbeidsgruppa avslutter sitt arbeid. 

 Januar/februar - prosess med elevinvolvering. 

 

 Rådmannen utarbeider sak til kommunestyret. Denne saken skal ut til høring i 

forkant av behandling. 

 Kommunestyret fatter sitt vedtak i løpet av våren. 

 

2019 

 Eventuelle strukturendringer iverksettes tidligst fra august. 

 

 
 
 
 
Konklusjon etter møtet: 
KFU har klare innvendinger mot det arbeidet som pågår nå, da særlig av hensyn til de 
faktiske forhold som arbeidet er tuftet på. Arbeidsgruppas representanter lyttet til KFU 
sine argumenter, men arbeidsgruppa må forholde seg til det mandat som er gitt. KFU 
ønsker å invitere gruppelederne i de politiske partiene til et eget møte. 
 
 
 
 
Trine Fåkvam 
kommunalsjef 
 
 

 
   


