
Referat fra FAU møte 23.01.2019  

Tilstede:  
Katrine T. Almenning (1.trinn), Renate Framnæs Jørgensen (1.trinn), Ursula Johanna Aas (2.trinn), Siw 
Renate Sjøstrand (2.trinn), Anders Martin Andersen (3.trinn), Ottar Steinstø (3.trinn), Lars Erik 
Nystuen (4.trinn), Anette Svinsholt (5.trinn) og Per Ivar Rød (7.trinn) 
 
Forfall:  
Javier Sanchez (4.trinn), Karianne Storvik (5.trinn), Alison Axisa Eriksen (6.trinn) Gry Sandland (6. 
trinn) og Anette Gulli (7.trinn) 
 
 

Sak 21 – 18/19 Godkjenning av referat fra møte i FAU 21.11.10.2018 
   Godkjenning av innkalling. 
 

Referatet og innkallingen ble godkjent. 

Sak 22 – 18/19   Oppfølging sak 12-18/19 - Læring i bevegelse 
 

Tilbakemelding fra rektor er at skolen er positiv til å gjennomføre et prøveprosjekt på Andebu skole 

fra skoleåret 2019/2020.  

Tilbakemelding fra Ursula Johanna om at hun har snakket med to lærere på skolen som er veldig 

interesserte til å prøve ut mer fysisk aktivitet gjennom skoledagen. Skolen er imidlertid avhengig av 

ressurser utenfra dersom dette skal bli en realitet. Kommunefysioterapeuten bør være en pådriver.  

Vi ble enig om at FAU lager et info skriv (kort) som foreldrekontaktene kan ta med seg til 

foreldremøte for å informere. Og som også kan legges ut på facebook sidene til trinnene.  

Det skal settes ned en prosjektgruppe som skal planlegge oppstarten av prosjektet. Vi foreslår at det i 

tillegg til ansatte fra skolen er en fysioterapeut og en til to foreldre med. Foreldrekontaktene spør på 

foreldremøte om det er noen foreldre som ønsker å være i en slik prosjektgruppe. Prosjektgruppen 

skal opprettes så fort som mulig.  

Rektor informerer om at i den nye læreplanen som kommer skal det jobbes tverrfaglig med blant 

annet folkehelse/livsmestring. Muligens kan dette prosjektet knyttes opp til det.  

FAU leder skal se på muligheten om å søke penger til prosjektet. Søknadsfrist 01.02.2019.  

 
Sak 23 – 18/19  Nasjonale prøver v/ rektor 
 

Skolen ønsker seg et bedre resultat på nasjonale prøver enn det som er nå. Det blir delt inn i tre 

nivåer. Skolen ønsker at hovedvekten av elevene er på midterste nivå. Det har det ikke vært de siste 

årene. Skolen er ikke overrasket over resultatene, de vet at elevene ligger på ca. det nivået som 

resultatene viser. De ønsker å endre dette, men endring tar tid.  

Skolen satser sterkt på lesing fra første skoledag. Fordi lesing er viktig og alle tre fag (engelsk, matte 

og lesing) er knyttet til lesning. I fjor la skolen om opplæring i lesing. Skolen jobber også mer 

tverrfaglig enn før. Slik møter elevene for eksempel engelsk og matte i norsktimen.  



Sak 24 – 18/19   Elevundersøkelsen / foreldreundersøkelsen v/ rektor 

 

Rektor informerer om undersøkelsene. Skolen er fornøyd med innhold av svarene. Ved 

foreldreundersøkelsen var det 40% svarprosent. Bedre enn i fjor.  

Innspill fra FAU: 

Vi anbefaler at skolen går ut med informasjon om at det kommer foreldreundersøkelse utsendt fra 

Udir i forkant og at den sendes kun til en av foreldrene, den som er registrert som hovedforesatt.  

Ved elevundersøkelsen var det nærmest 100% svarprosent. Det som skolen trekker fram fra svarene 

og vil se nærmere på er følgende: 

Noen elever opplever at de ikke får nok faglige utfordringer og noen elever sliter med motivasjon for 

å gå på skolen.  

Videre kommer det fram i undersøkelsen at det er noen få elever på skolen som svarer at de 

opplever mobbing på skolen. Skolen er kjent med hvilke elever dette dreier seg om og det er 

igangsatt tiltak rundt dem.   

Innspill fra FAU: i begge undersøkelser svares det med «vet ikke» når det gjelder informasjon om 

hvordan skolearbeidet blir vurdert. Foreslår å legge fokus på bedre kommunikasjon mellom skolen og 

elever og at foreldre tar ansvar for å lese den informasjonen som kommer fra skolen.  

 
Sak 25 – 18/19   Oppfølging sak 13 - 18/19 -  Digitalisering 
 
Dette har vært opp i utvalg for oppvekst og kunnskap i Sandefjord kommune. Der har det blitt 
vedtatt at innen utgangen 2019 skal det være 1:1 dekning av PC eller Ipad på alle skoler i kommunen.  
Det presiseres at det samtidig må jobbes med hvordan digitale verktøy skal brukes.  
 
Rektor informerer at senest i dag har Andebu skole fått inn noen nye PCer. Dette fortsetter og 
oppgraderingen starter trolig i februar i år. Fra skolestart 2019 skal alle elever i 1. og 2. trinn ha hver 
sin Ipad og alle elever i 3. til 7. trinn ha hver sin PC.  
 
Det er satt ned en «digitaliseringsgruppe» som jobber med hvordan det digitale verktøy skal brukes. 
Og mottoet for denne gruppen er «vi logger oss på læring». Det digitale verktøy i skolen skal føre til 
læring.  
 

Sak 26 – 18/19:  Oppfølging sak 14 -18/19 – Skoleskyss.     
 
Dette har blitt tatt videre til kommunalt foreldreutvalg som tar det videre opp sentralt i kommunen.  
 

Sak 27 – 18/19:  Oppfølging sak 15- 18/19 -  Behandlingstid PPT  
 
Denne saken tas også videre opp sentralt i kommunen gjennom kommunalt foreldreutvalget.  
Ventetiden har gått videre ned. Rektor informerer at den nå i januar er nede på 6 mnd. Målet fra PPT 
er å få ventetiden ned på tre måneder.  
 

 
 



Sak 28 – 18/19: Storforeldremøte - vår 2019 
   Orientering om status 
 
Leder informerer at nærmiljøutvalget i Andebu og i Kodal har innvilget hver kr 10.000,-. FAU i Andebu 
og FAU i Kodal har hver sagt de kan betale opp til kr 15.000,-. Rektor informerer at alle tre skolene 
(Høyjord, Kodal og Andebu) kommer til å bidra med penger. Summen er ikke fastsatt enda.  
 
Leder informerer om at prosessen med foredragsholder er på samme sted som på sist FAU møte. 
Han skal informere på FAU facebook gruppen når det er mer klart. Dato bli ca. i april. 
 
Innspill fra FAU: kanskje vi kan bruke «smart»- gruppen. Det er et opplegg hvor det jobbes med å gi 
foreldrene informasjon om hvordan de kan styrke barna sine. Opplegget skal være helsefremmende 
og forebyggende (mot mobbing).  
 

 
Sak 29 - 18/19   Hjertesone og trafikksituasjonen ved skolen 
 
Dette har blitt en satsingsområde i Sandefjord kommune.  
Formannskapet vedtok i møte 22.1.19 rådmannens innstilling som var følgende: Hovedutvalget  
oppfordrer skolenes foreldreutvalg til å sette «hjertesone» på agendaen. Videre ble det vedtatt at 
det er et mål å innføre hjertesoner for samtlige av kommunens skoler. Videre skal det opprettes et 
kontaktpunkt i administrasjonen som kan ta imot henvendelser fra FAU/KFU 
vedrørende hjertesoner, og bistå disse inn mot kommunen. 
 
Foreldrene skal bli informert om dette på foreldremøte. Leder lager et lite infoskriv som 
foreldrekontaktene kan bruke og som også kan legges ut på facebook gruppene til alle trinna.  
 
Leder ønsker å nedsette en arbeidsgruppe som driver dette framover på Andebu skole. Gruppen skal 
jobbe med hvordan situasjonen er i dag. Hva trengs og hvem må vi samarbeide med for å få dette til? 
Det er ingen fra de som er tilstede som kan tenke seg å være med i arbeidsgruppen. Vi skal prøve å 
finne noen til arbeidsgruppen på de kommende foreldremøtene.  
 
Spørsmål fra FAU om hva som oppleves som den største utfordringen per dags dato?  
Rektor svarer at det er kjøringen helt innerst mot skolen på parkeringsplassen og rundkjøringen. 
Begge delene håper vi vil bli borte i fremtiden i forbindelse med prosjektet «sentrumsjordet».   
 
Innspill fra FAU: 

 Ved planlegging av sentrumsjordet burde trafikksituasjonen vektlegges. Nå er det en gyllen 
mulighet for å jobbe med dette systematisk 

 Ved skolestart og skoleslutt stenges den innerste delen av parkeringen ved skolen. Rektor 
undersøker om dette er mulig og om vaktmesterne kan hjelpe med dette 

 Ny trafikk kampanje ved FAU. Vi ble enige om uke 9.  
 

 
Sak 30 – 18/19   Status Sentrumsjordet 
 

Planen er vedtatt i formanskapet. Fase 1 som innebærer mest lekeapparater starter i 2019. Fase 2 

som handler om bl.a. trafikk (rundkjøring) har ikke fastsatt oppstart. Men det skal opp til vurdering 

om å flytte bussholdeplassen fra rundkjøringen til Kodalveien.  



 

Sak 31 – 18/19  Eventuelt 
 
31.1. kostnader i forbindelse med meldinger på Visma 

Saken har blitt meldt inn av foreldre og dreide seg om to punkter: 

 Når man sender meldinger til skolen på Vismanr. så er dette et spesialnr. og det koster 

penger. Hvordan er dette i forhold til gratisprinsippet? 

 Hva går disse pengene til? Blir dette bare en veldig god fortjeneste for Visma?  

Rektor informerer om at hun var ikke klar over at det var knyttet kostnader til å bruke disse 

nummerne. Hun har undersøkt og det koster forskjellig etter hva slags leverandør på tlf man har. 

Men det skal lanseres en App om kort tid som foreldrene kan bruke og da faller disse kostnadene 

bort. Rektor skal informere foreldrene om Appen og om at det er gratis å benytte Visma Flyt via PC.  

Rektor vet ikke sikkert, men antar at pengene går til Visma. Dette systemet er ikke noe skolen har 

valgt selv, men et skoleadministrativt system som Sandefjord kommune har valgt å benytte.  

 

31.2. Barnemark 

Foreldrene fra 1. trinn tar opp at det er noen elever på trinnet som har barnemark og at det har 

foregått over en lang periode nå at noen barn blir smittet flere ganger. Dette er også tilfelle på 2. 

trinn. Foreldrene ønsker at skolen ser på hygienerutinene.  

Rektor sier at hun tar saken videre til helsesøster. Det utarbeides et skriv som sendes ut til foreldrene 

når det er utbrudd av barnemark på skolen.  

 

31.3 Skolemiljø 

Leder oppfordrer alle foreldrekontaktene om å følge med hva som skrives i facebook gruppen hos 

hvert trinn. Og evt. kommenterer hvis noe ikke bør tas opp der eller skrives på denne måten.  

Rektor informerer at de ønsker at foreldrene har tillit til skolen at de gjør jobben sin. For å få til bedre 

kommunikasjon rundt dette tema ønsker skolen å informere foreldrene om arbeidet som gjøres  og 

som bygger et godt og trygt skolemiljø på Andebu skole.  

Dette synes FAU er veldig bra.  

Rektor informerer at «mot mobbing – lue prosjektet» blir igangsatt igjen. Fra skolestart 2019 skal alle 

i første trinn få lue med «Mot mobbing» på. 

 

31.4 regnskap 

Per dags dato er det kr 96.000,- på FAU kontoen. 

Nylig har det blitt kjøpt inn skolegensere til alle elever på 5. trinn. Dette ble godt tatt imot av 

elevene.  

 



31.5 akebakken 

Lyssetting i akebakken skal være klar i løpet av denne uken. 

 

31.6 benker i skolegården 

Det skal søkes penger til dette til neste nærmiljøutvalgmøte.  

31.7 FAU møte i mars 2019 

Rektor lurer på om det er mulig å flytte neste FAU møte som egentlig skal være 20.03.2019.  

FAU ble enig om at møtet flyttes.  

 

Ny dato for FAU møte i mars er onsdag, 27.03.2019 

 

 

 


