
Referat fra møte i FAU ved Andebu skole mandag 8. oktober 2018  

Tilstede: Kathrine T. Almenning, Ursula Aas, Siw Renate Sjøstrand, Anders Martin 

Andersen, Ottar Steinstø, Lars Erik Nystuen, Linda Mortensen, Alison Eriksen, Per Ivar Rød, 

Gunvor Hoel ( vara 7. trinn), Jannicke Olsen (vara 6. trinn) 

Forfall: Renate Framnæs Jørgensen, Javier Sanchez, Karianne Storvik, Gry Sandland, 

Anette Gulli 

Møtet begynte med en orientering om rådsutvalgene og foreldrekontaktenes oppgaver av 
Rektor. 
 
Sak 1-2018/19 Valg  
 
Leder FAU: Lars Erik Nystuen 
Nestleder FAU: Alison Eriksen 
Representanter til Samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget: Leder og nestleder 
Kasserer: Ottar Steinstø 
Sekretær: Ursula Johanna Aas  
Kontaktperson SFO: Anders Martin Andersen 
 
 
Sak 2-2018/19 Gjennomgang av sosial plan/ordensreglement v/ rektor  
 
Alle kommuner plikter å ha et program som ivaretar opplæring av elever i forhold til sosial 
kompetanse. Ved vår skole er det ART som benyttes som metode.  
 
Dette innebærer videre at skolene i kommunen skal ha en plan for hvordan man jobber med 
temaet. Sosial plan beskriver hvordan Andebu skole jobber med sosial kompetanse hos 
elevene.  
 
Den sosiale planen inneholder også en handlingsplan mot krenkende adferd og definerer 
definerer hva som krenkende adferd og hva som er mobbing. Det foretas en klassevis 
gjennomgang av ordens -og trivselsregler ved skolen årlig.  
  
Skolen gjennomfører også en egen trivselsundersøkelse, 2 ganger per år, i tillegg til den 
nasjonale elevundersøkelsen. Her kan lærerne fange opp hvordan elevene har det og 
igangsette tiltak.  
  
Vi fikk nytt ordensreglement felles for alle skolene i Sandefjord i august 2017- det har fungert 
i ett år nå. Det er anledning til å innlemme lokale regler for den enkelte skole. Vi har valgt 
mobilfri skole. Det har blant annet sammenheng med at vi ser at antall saker med digital 
mobbing øker. 
  
 
 
Sak 3-2018/19 Gjennomgang av kommunens faglige mål/Andebu skoles lokale mål 
v/rektor 
 
Politikerne i Nye Sandefjord kommune har laget hovedsatsings mål de ønsker å jobbe med 
for alle skoler i kommunen. Perioden det er satt mål for er 2017-2021.  
 
 
 
 



Målene er blant annet:  
 

 Frafallet i videregående skole skal gå ned. Det vil si det skal jobbes med hvordan 
skolehverdagen for elevene er fra første trinn og oppover slik at færrest mulig elever 
dropper ut når de har startet på videregående opplæring.  

 Elever som får spesialundervisning skal ikke være mer enn 7 %  

 Elevene skal ha knekket lesekoden i løpet av første trinn. Her har Andebu skole en 
stor satsing på lesing siden i fjor. Elevene blir kartlagt når de kommer til skolen og 
leseopplæringen blir tilpasset den enkelte elev. Etter et år ser man en liten endring i 
riktig retning. Andebu skole ønsker å satse videre på leseopplæring. 
 
 

Øvrig satsingsområder i kommunen: 
 
Digitalisering: Elevene skal forberedes på den digitale verden de møter. Andebu skole bruker 
smartboard i hvert klasserom. Politikerne kartlegger muligheten for at alle elever skal få egen 
pc. Her er kommunen ikke i mål. Det er forskjell mellom skoler i Andebu, Stokke og gamle 
Sandefjord. Pengene som har blitt innvilget for å utjevne forskjeller i maskintetthet har ikke 
vært tilstrekkelig. Det jobbes videre med saken. 
FAU lurer på om de kan påvirket/støtte dette. Leder utarbeider et notat med tanke på å 
ta saken videre. 
Sak på neste FAU møte 

 
 
Fagfornyelsen: Det kommer nye læreplaner i 2020. Forslag til hvordan læreplanene kan 

komme til å se ut legges ut på nett i midten av oktober. Noen kommuner skal være 

«forsøkskommuner» og skal jobbe de nye planene allerede  kommende skoleår. Det er ikke 

tatt stilling til hvorvidt Sandefjord blir omfattet av dette.  

Etter- og videreutdanning av lærere i basisfagene for å oppfylle de nye kompetansekravene.  

 
Sak 4-2018/2019 Elevpermisjoner v/rektor 
 

Alle søknader om elevpermisjoner blir siden i fjor behandlet av rektor. Det er 

læringsperspektivet til den enkelte elev som ligger til grunn når det innvilges eller avlås en 

søknad. Det er rektor i samarbeid med læreren som avgjør om eleven kan få fri eller ikke.  

Foreldrene kan påklage avslaget til fylkesmannen. 

Skolen kan ikke nekte foreldrene å ta barnet ut av skolen selv om søknaden bitr avslått, men 

da har foreldrene selv ansvar for læringen i den perioden barnet er borte fra skolen.  

Nye Sandefjord kommune har innført en fraværstrapp. Skolen må rapportere til kommunen 

når en elev har 5, 10 og 20 fraværsdager. 20 dager fravær i løpet av et skoleår regnes som 

bekymringsfull fravær. 

 
Sak 5-2018/19 § 9A og aktivitetsplikten v/rektor  
 

I forkant av skoleåret 2017/2018 ble skolens handlingsplikt skjerpet, dersom man får melding 

om at en elev opplever å bli utsatt for krenkende adferd eller mobbing. Det betyr at skolen 



umiddelbart har en plikt til å undersøke dersom en elev, forelder eller lærer melder inn en 

bekymring. I løpet av 5 dager må skolen har iverksatt en tiltaksplan for hvordan man møter 

bekymringen. Foreldrene kan klage til Fylkesmannen hvis de mener skolen ikke møter 

bekymringen på en tilfredsstillende måte.  

Skolen har utarbeidet et eget hefte « Elevenes læringsmiljø, der det finnes et eget 

meldeskjema som man benytter når man melder en bekymring. Heftet vil bli lagt på skolens 

hjemmeside, slik at det er lett tilgjengelig.  

 

Sak 6- 2018/19 Skoleskyss og leksehjelp- Innmeldt sak fra 4. trinn 
 
Elever som har skoleskyss har ikke mulighet å delta på leksehjelp. Hva kan gjøres med 
dette?  
 
Rektor forteller at VKT leverer skoleskyss til alle kommuner i Vestfold. Tilbudet er imidlertid 
ikke tilsfredsstillende og berører blant annet leksehjelpsordningen i kommunen. Det jobbes 
med saken på kommunenivå og skyssproblematikken har også vært oppe som sak på 
fylkesmannsnivå. Målet er å gjøre ordningen med skoleskyss bedre for alle elever i 
kommunen.  
Per dags dato tilbyr ingen skoleskyss etter leksehjelp, men noen har mulighet å ta ordinær 
rutebuss etter leksehjelp. Meningen er at VKT skal gi skoleskyss etter leksehjelp, og det 
jobbes med saken. Med tanke på at saken omfatter hele kommunen, samt at den nå er på 
fylkesmannsnivå, avventer FAU inntil videre. FAU vil følge saken videre, med tanke på evt. å 
ta den videre til Kommunalt Foreldreutvalg (KFU). 
 
 
 
Sak 7- 2018/19 Ventetid hos PPT i Sandefjord kommune- Innmeldt sak fra 4. trinn 
 
Foreldrene lurer på om det stemmer at det er et år behandlingstid/ventetid hos PPT. Rektor 
forteller at det har vært det før. Fylkesmannen har gitt Nye Sandefjord kommune pålegg om 
å iverksette tiltak for å få ned behandlingstiden. Det er ansatt flere saksbehandlere nå.  
Per dags dato er det ca. 7 til 8 måneder ventetid. Det er fremdeles ikke tilfredsstillende og 
det jobbes videre med saken. 
FAU vil følge med om behandlingstiden går videre ned. Rektor orienterer om status på 
behandlingstid ved neste FAU møte 21.11.18.  
 
 
Sak 8- 2018/19 Prioriterte oppgaver i FAU dette skoleåret  
 
Leder forteller hva FAU har jobbet med siste skoleår. 
 
FAU ønsker å videreføre fra siste skoleår: 

 Trafikksikkerhet rund skolen. FAU planlegger en aksjon i uke 43. Foreldre fra FAU 
stiller opp om morgenen når skolen begynner og veileder foreldrene hvor ungene kan 
slippes av/ parkere. De skal også veilede syklende elever hvordan det er trygt å sykle 
helt fram til skolen (gangovergang ved Meny/ gangfelt ved sangeplassen).  

 ”Læring i bevegelse”. Foreldrene ønsker mer bevegelse i skolehverdagen. FAU vil se 
på om det går an å jobbe med dette temaet som et prosjekt i en/to klassetrinn på 
skolen. Dette blir tema på neste FAU møte. Ursula Johanna forbereder innledning 
på tema. Hva finnes allerede på andre skoler? Ursula Johanna inviterer fysioterapeut 
og noen fra friskliv (frivillighetssentralen) til neste FAU møte for å se om vi kan 



samarbeide. Ursula Johanna sender også ut info i forkant til foreldrekontaktene slik at 
alle kan forberede seg.  

 Penger fra FAU. De skal brukes til elevene. Det er ønsker om flere lekeapparater av 
elevrådet. FAU avventer planene for sentrumsjordet. Spørsmål om FAU kan bidra 
med penger til utbedring av skolekjøkken? Per dags dato er det kr 104.000,- på 
kontoen til FAU. 

 
FAU begynner å se på hva slags tema et evt. storforeldremøte kan ha dette skoleår. To 
forslag kom: 

 Trygt og godt skolemiljø (foredrag av Inge Bergkastet) 

 Nettmobbing (foredrag av politiet) 
Videre forslag kan komme de neste møtene, før vi ta en avgjørelse.  
 
 
Rektor forteller at skolen vil jobbe med nettmobbing. De ønsker at hvert år det samme 
klassetrinn jobber intensivt med dette tema. Selv om selve mobbingen foregår i fritiden, så 
påvirker det som regel klassemiljøet på skolen. De ønsker å jobbe med elevene på dagtid på 
skolen og et opplegg der foreldre og elever møter sammen på kveldstid.  
 
 
Leder minner på ”markedsføring av FAU”. Mange foreldre får ikke med seg hva FAU 
jobber med. Forslaget er at alle foreldrekontaktene sender ut info om FAU møte dato to uker 
før via Visma (be kontaktlæreren sende ut) og facebook. Så skal foreldrene informeres om 
agendaen en uke før via Visma og facebook slik at foreldrene har mulighet til å melde inn 
saker. (som angår flere foreldre, ikke enkelte). Etter møte skal foreldrene få  linken der 
referatet blir lagt ut via Visma og foreldrekontaktene skal informere på facebook hvor 
referatet kan leses.  
 
 
Sak 9- 2018/19 Møtedatoer for FAU 2018/2019  
 
FAU viderefører praksisen fra siste skoleår med møte nest siste onsdag, annenhver måned. 
Møtedatoer for dette skoleår er da: (kl 18.00) 
 
21.11.2018 
23.01.2019 
20.03.2019 
22.05.2019 
 
 
Sak 10- 2018/19 Eventuelt 

10.1- 2018/19 skolegensere, innmeldt sak fra elevråd 

Elevrådet ønsker å bestille skolegensere som elevene kan kjøpe. Hva tenker foreldrene om 

det? FAU stiller seg ikke bak dette på grunn av gratisprinsippet. Det kan være sosialt 

vanskelig for elever hvor foreldrene ikke har mulighet til å kjøpe genser. Det blir drøftet 

forslaget om FAU evt. kan kjøpe skolegenser for et helt klassetrinn. Rektor skal undersøke 

prisen. Spørsmålet tas opp igjen på neste møte.  

 

 



 

10.2- 2018/19 svømming, innmeldt sak fra 2. trinn 

Fra dette skoleår har ikke alle trinn svømme opplæring (ikke i 5. og 7. trinn). Foreldrene lurer 

på hvem som har bestemt dette og hvorfor.  

Rektor svarer at det er bestemt for at skolene i Nye Sandefjord kommune har et likt 

svømmetilbud for elevene. Elevene har samme antall timer svømming fra 1. til 7. trinn men 

de er annerledes organisert. Nå er timene mer intensivert. I tillegg stiller skolen større krav til 

lærerne som gir svømme opplæringen.  

Her er hvordan svømmeundervisningen organisert:  

- Svømming på 2. 3. 4. og 6. trinn (i samsvar med svømmeskolens retningslinjer i 

kommunen) 

- «Halve» skoleåret på hver klasse på trinnet – deles mot kroppsøving. Tilsvarer 16 

uker. 2 timer sammenhengende undervisning i svømmehallen kontra en time tidligere 

ordning. 

- Sertifisering og egen kurspakke for lærere som har ansvaret for svømmeopplæringa 

og for å følge målene satt for hvert trinn. En kontaktperson som samarbeider tett med 

svømmeskolen i Sandefjord og opplegg, innhold og kartlegging.  Egen kurspakke og 

sertifisering i samarbeid med Trond Setlo og svømmeskolen.  

 

10.3- 2018/19 timefordeling, innmeldt sak fra 2. trinn 

Fra dette skoleåret har andre trinn flere skoletimer enn tidligere og femte til sjuende trinn 

mindre. Flere foreldrene undrer seg over hvorfor forskjellen mellom antall skoletimer er lite 

mellom andre og femte trinn. Noen foreldre opplever at det er for lange dager for elevene. 

Foreldrene ønsker en tilbakemelding om hvorfor denne forandringen er slik.  

Rektor informerer at timetallet til elevene er gitt gjennom den nasjonale fag-og 

timefordelingen. Dette for å sikre at alle elever skal få de undervisningstimene de har krav 

på. Timefordelingen i de tre gamle kommunene har ikke vært lik og Andebu har ligget under 

gamle Sandefjord og Stokke. Fra og med dette skoleåret er dette harmonisert og 

timefordelingen er nå lik for alle elever på alle klassetrinn. Det innebærer at det er flyttet 

timer fra mellomtrinnet og ned på småskoletrinnet. Timeantallet til sammen fra 1. til 7. trinn er 

likt som før, men er organisert på en annen måte. FAU aksepterer at det er slik og går ikke 

videre med saken. Det blir påpekt at det er viktig at undervisningen er tilrettelagt slik at 

læringsgleden hos elevene blir bevart.  

 

 


