
Årsmelding Elverum kommunale foreldreutvalg, skoleåret 2016 – 2017  

 
Det kommunale foreldreutvalget har dette skoleåret bestått av følgende medlemmer:  
Hege Kaveldiget Berg (Sørskogbygda skole) 
Henning Schjerve Carlsen (Kirkeby oppvekstsenter) 
Erland Werme (Vestad skole) 
Vidar Sørlie (Lillemoen/Melåsberget skole) 
Ane Wold (Hanstad barne og ungdomsskole) 
Hilde Smedstad (Elverum ungdomsskole) 
Svein Tore Andersen (Søbakken skole) 
Guri Gøbel (Hernes skole) 
 
Beate Christine Kvam Bjørgen (Frydenlund skole) har ikke deltatt på et eneste møte.  
 

Oppsummering av sakene vi har arbeidet med:  

Det kommunale foreldreutvalget kom sent i gang (første møte ble holdt 9. november), men 

vi har likevel hatt fem møter gjennom vinteren. Møtedeltagelsen har stort sett vært bra.  

Utvalget har brukt en del tid på å bli kjent med hverandre og vi har delt mange erfaringer fra 

hver enkelt skole.  

Saker som har vært oppe til samtale/erfaringsdeling:  

- diskutert en del rundt 17. mai arrangementet, både når det gjelder økonomi/fordeling av 

overskudd og ulike måter å gjennomføre arrangementet på.  

- erfaringsdeling/forslag til forskjellige måter Fau kan skaffe seg inntekter på. Herunder har vi 

også snakket om registrering i Brønnøysundregisteret, klassekasser og søke midler fra 

legater/stiftelser.  

- forslag/erfaringer rundt miljøbyggende tiltak på tvers av skolens alderstrinn, som kan inngå 

i skolens årshjul.  

- hvordan Fau på hver skole er organisert, både når det gjelder medlemmer, kontinuitet i Fau 

arbeidet og hyppighet i forhold til møter etc.  

 

Videre:  

Tord Arnesen ga oss i forkant av budsjettbehandlingen i kommunestyret, en innføring og en 

gjennomgang av budsjettet for utdanningssektoren.  

Monica Bekkelien orienterte oss om prosjektet ”Kultur for læring” og ga oss en gjennomgang 

av kommunens resultater.  



I forbindelse med Strategisk plan for utdanning, Elverum 2017 – 2022 ga det kommunale 

foreldreutvalget en høringsuttalelse.  

For videre arbeid i Elverum kommunale foreldreutvalg (Kfu):  

For neste års Kfu anbefaler vi at alle skoler velger en vararepresentant til utvalget, slik sikrer 

man at alle skolene er representert.  

Høstens første møte bør senest gjennomføres rett etter høstferien. Et skoleår går fort, og 

det er viktig å komme i gang med møtene/sakene. Årets utvalg har også et ønske om å delta 

på høstens første møte, slik at man kan sikre en viss kontinuitet i arbeidet.  

Vi vil anbefale neste års kommunale foreldreutvalg å jobbe med skolestrukturen. Med ny 

skole i Ydalir, planlagt ferdig i 2019, er det signalisert at skolegrensene skal flyttes. Det er 

viktig å komme tidlig i gang med dette arbeidet, slik sikrer man foreldremedvirkning og 

unngår eventuelle overraskelser.  

Vi foreslår også at det jobbes for å få til et felles foreldremøte på tvers av Elverumsskolen 

med et egnet tema, eks. nettvett eller lignende.  

 

Elverum 8. mai 2017 

For Elverum kommunale foreldreutvalg 
Guri Gøbel 
leder  
 


