
Møte i FAU ved Andebu skole 
14. mars 2018 
 

Sted og tid: Personalrommet ved Andebu skole kl. 18.00-20.00. 

Til stede: Rektor Stine Borg, Ursula Johanna Aas (1. trinn), Lene Butler Wang (2. trinn), Lars Erik 

Nystuen (3. trinn), Malin Møyland Gran (4. trinn), Solveig Hem (4. trinn), Ingrid Knotten Haugberg (5. 

trinn), Anne Kari Skatvedt (6. trinn), Anette Gulli (6. trinn), Wenche Lian (7. trinn). 

Referatet fra forrige møte ble godkjent.  

I referatet under er det beskrevet ulike oppfølgingsoppgaver. Den/de ansvarlige for oppgavene er 

skrevet med rød skrift, slik at det skal være lett å se. 

Sak 30-2017/18 Trafikksituasjonen ved skolen og i forbindelse med bygging i Andebu sentrum 

Det er for tiden intens byggevirksomhet i sentrum. I tillegg til de nye 
omsorgsboligene, er det også satt i gang ombygging av herredshuset. 

Ved herredshuset må vaktholdet/kontrollen med anleggstrafikken forbedres. 
Andebu skole (rektor) tar ansvar for å snakke med utbygger. 

Entreprenørene har forbedret vaktholdet ved transport til og fra 
anleggsplassen for omsorgsbygget. Entreprenøren har sagt seg villig til å 
kommunisere med skolene om endringer i anleggsvirksomheten. Denne 
kommunikasjonen er godt etablert med Andebu skole, men det er ikke 
opprettet samme kontakt med ungdomsskolen. Entreprenør har lovet at 
transportvirksomhet skal legges utenom periodene rundt skolestart om 
morgenen og skoleslutt om ettermiddagen. 

Trafikksikkerheten ved busstopp for skolebussene 
Siden sist har rektor hatt møte med flere kommunalsjefer og søkt hjelp til å få 
til trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med at skolebussene stopper så å si i 
skolegården. Det mangler ikke på velvilje. Rett før kommunesammenslåingen 
ble det satt av 5,2 millioner kroner til tiltak i Andebu sentrum. Forslag til tiltak 
må legges frem til politisk behandling før noe kan iverksettes. Først i løypen 
ligger park og idrett, som arbeider med tiltak rundt det nye omsorgsbygget. 

Andebu skole har imidlertid et avvik å lukke, som ble påpekt i rapport fra 
Miljørettet helsevern. Avvikslukkingen må skje raskt, så det krever en løsning 
uten forutgående planarbeid og politisk behandling. Rektor har avtalt møte 
med ansvarlig i kommunen når det blir bart. Rektor og kommunens 
representant jobber for at det skal bli satt opp et gjerde mellom skolegården 
og bussholdeplassen. 

Planprosess Andebu sentrum 
Politikerne i Sandefjord kommune har i vinter hatt saken «Andebu sentrum – 
avklare retning for videre prosess» til behandling. Formannskapet i Sandefjord 
kommune fattet 13.3.2018 følgende vedtak i saken: 
«1. Det arbeides videre med å utvikle sentrumsjordet (gbnr. 216/116) slik at 
det ivaretar rekreasjons- og parkformål og tiltak for trafikksikkerhet.  



2. Rådmannen bes om å utarbeide skisseplan og legge det til politisk 
behandling innen utgangen av 2018. 
3. Igangsatt prosess «Områderegulering Andebu sentrum 2026», varslet 
17.6.2015, avsluttes.» 
Nærmiljøutvalget i Andebu har i brev datert 12.3.2018 kommet med kritikk av 
kommunens politiske behandling og mener at fremdriften ikke er god nok. 
Skolene i Andebu har ikke vært involvert i saken hittil. FAU må bruke våre 
muligheter til å påvirke saken. Første anledning er å svare på henvendelsen vi 
har fått, som tas opp i sak 31-2017/18. 

Varslingssak om bussjåførs telefonbruk  
FAU fikk denne uken tips om et bilde av en bussjåfør som var fotografert 
mens han snakket i håndholdt mobiltelefon under transport av skoleelever. 
Saken er meldt til VKT, som vil følge den opp. 

Innspill til Vegvesenet om gangfelt 
Vi har sendt ønske til Vegvesenet om gangfelt på gang- og sykkelstien langs 
Kodalvegen i sentrum, der hvor innkjøringene til skolen krysser gang- og 
sykkelstien. Leder har sendt purring, men ikke fått svar. 

Sak 31-2017/18 Trafikksikkerhetsplan, innspill til kommunen 

FAU har fått en henvendelse fra Sandefjord kommune, hvor vi blir bedt om å 
komme med en liste med opptil fem steder hvor vi ser behov for 
trafikksikkerhetstiltak i prioritert rekkefølge. Det var enighet i FAU om 
følgende liste: 

1. Trafikksikkerhet i området rundt skolene  
- Ny bussholdeplass for skoleelevene, som ivaretar trafikksikkerheten 
rundt skolen og helst også tilfredsstiller ønsket om 500 meter 
gangavstand til skolen 
- «Sangeplassen» – endre kjøremønster for å bedre trafikksikkerheten 
- Økt trafikk utenfor herredshuset må løses 

2. Gang- og sykkelveg langs Kodalveien, forlengelse fra Klokkeråsen 
3. Gang- og sykkelveg langs Døvlehavna 
4. Parkeringskjeller under parkanlegg på sentrumsjordet vil avhjelpe 

behov for parkering for skolene og herredshuset 
5. Gjøre fartshumpen på Gravdal høyere, slik at kjøretøyene tvinges til å 

holde 40 km/t 

Innspill til kommunen må sendes innen 19.3.2018. Ingrid skriver, Lars Erik 
signerer, Ingrid sender. Phillip Longva Karlsen er kommunens kontaktperson. 

Sak 32-2017/18 Storforeldremøte 11.4.2018 

Kodal og Høyjord ønsker å være med på møtet. Det arrangeres på Solhaug, 
som vi får låne gratis. Odinstiftelsen holder ca. 1 times foredrag og legger til 
rette for 1 times diskusjon etterpå. Odinstiftelsen tar kr 10 000,- i betaling. 
Summen deles likt mellom Andebu, Kodal og Høyjord. 

Tolking: Andebu skole (rektor) tar kontakt direkte med tolk for å booke til 
arrangemenet. 

FAU Andebu skole skal stå for rigging (dagen før). Vi møter på Solhaug kl. 
18.00. 



FAU Kodal skole og FAU Høyjord skole baker 3 kaker hver. 

Andebu skole vil stå for kaffe, mineralvann og litt sjokolade. 

Innkalling er sendt med elevene denne uken. Svarfrist er fredag 6. april. 
Skolen sender SMS med påminnelse uken etter påske. FAU legger ut sak om 
møtet på Facebook-sidene til det enkelte trinn uken etter påske. 

Sak 33-2017/18 Bevilgning av penger fra FAU, oppfølging av sak 16-2017/18 og sak 26-
2017/18 

Vanndispensere er bestilt. 

Vennskapsbenk: Skisse til vennskapsbenk er vurdert av rektor og elevrådet 
ved Andebu skole, og det ble godkjent. Fargerike Andebu har utlyst en 
konkurranse, hvor beste prosjekt vinner maling. Det var enighet i FAU om at vi 
deltar i konkurransen. Malin formulerer e-post, som Anne Kari sender og står 
som avsender av. 

Lekeapparat: Wenche har undersøkt litt siden forrige møte. Det foreligger en 
rekke føringer fra Sandefjord kommune, park og anlegg, og et lekeapparat vil 
fort bli kostbart. FAU ønsker et apparat som kan brukes på mange måter og 
innbyr til aktivitet. Lars Erik ba om tid til neste møte til å følge opp det han tok 
på seg i forrige møte. 

Silje har søkt om midler til lekeapparat fra Andebu sparebank. 
Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen har søknadsfrister i september. 

Leder foreslo at vi venter til neste skoleår med å fatte vedtak om innkjøp av 
lekeapparat, søker om midler til høsten og bruker tid på å vurdere en slik stor 
investering. Det var enighet i FAU om å utsette saken. 

Lys i akebakke i Andebu sentrum: To representanter fra FAU samarbeider med 
nærmiljøutvalget om å legge frem en skisse med kostnadsoverslag, slik at det 
kan søkes om idrettsfunksjonell godkjenning og deretter spillemidler til 
prosjektet. Andre aktuelle finansieringskilder er kommunale tilskuddsmidler 
(som må omsøkes), fylkeskommunale tilskuddsmidler (som må omsøkes). Er 
dette et prosjekt FAU kan og vil støtte? FAU vedtok å stille seg positive til 
prosjektet i første omgang. Eventuelt beløp kommer FAU tilbake til. 

Sak 26-2017/18 Eventuelt 

‐ Foreldreundersøkelsen – orientering ved rektor 
Undersøkelsen er obligatorisk for foreldrene på 3. og 6. trinn. 
Svarprosenten er fremdeles lav. Det er purret flere ganger, og 
oppslutningen øker med 4-5 prosent for hver purring. Per nå har 19 av 
79 foreldre svart. Rektor kommer til å fortsette med å sende ut 
purringer. Foreldreundersøkelsen kommer som sak i SU i mai. 

‐ Elevpermisjoner – orientering ved rektor 
Det kommer enormt med permisjonssøknader til Andebu skole. Ferie- 
og fritidspermisjoner er i overvekt. Det ble sendt ut en e-post til alle 
foreldre i høst om at skolens praksis med å gi permisjon skal bli mye 
strengere enn tidligere. Hvis en elev har opp mot 20 dager fravær i 
løpet av ett skoleår, vil ikke eleven få det opplæringstilbudet den skal 
ha. Hvis det søkes permisjon og skolen gir avslag, blir ansvaret for at 
eleven får det nødvendige opplæringstilbudet overført til foreldrene. 



Hvis en elev uteblir fra skolen lenger enn 14 dager, mister eleven 
skoleplassen. 
Noen av kriteriene for vurdering av å gi permisjon er antall dager det 
søkes om, årsaken til at det søkes om permisjon og elevens behov for 
å være på skolen. Kontaktlærers vurdering er sentral ved rektors 
utøvelse av skjønn. 

‐ Tiltak for bedring av innemiljøet: 
Det blir satt inn et romaggregat på rom 11 og det skal settes inn 
lydfeller på rom 8 pga. støy fra aggregat. 

  


