
Referat fra FAU møte, 27. mars 2019 

Tilstede: Ursula Johanna Aas (2.trinn), Siw Renate Sjøstrand (2.trinn), Roar Håkonsen (vara 3.trinn), 
Javier Sanches (4.trinn),  Lars Erik Nystuen (4.trinn), Anette Svinsholt (5.trinn), Alison Axisa Eriksen 
(6.trinn) Gry Sandland (6. trinn), Per Ivar Rød (7.trinn), Gunvor Hoel (vara 7.trinn) og rektor Stine Borg 
 
Forfall: Katrine T. Almenning (1.trinn), Renate Framnæs Jørgensen (1.trinn), Anders Martin Andersen 
(3.trinn), Ottar Steinstø (3.trinn) Karianne Storvik (5.trinn), Anette Gulli (7.trinn) 
 
Referent: Ursula Johanna Aas 
 
Sak 21 – 18/19  Godkjenning av referat fra møte i FAU 23.1.2019 
   Godkjenning av innkalling. 
 

Referatet og innkalling blir godkjent av FAU.  

Sak 22 – 18/19   Status «læring i bevegelse» 
 

Ursula Johanna informerer. Lars-Erik har på veiene av FAU sendt inn to søknader om midler. Den ene 

til sparebankstiftelsen om midler til evt. lønn og material (kr 490.000,-) og den andre til Andebu 

sparebank (kr 20.000,-) om midler til material.  

På forrige FAU møte ble vi enig om å sette sammen en prosjektgruppe. Grethe Moe som er 

fysioterapeut i Andebu har sagt ja til å være med i en slik gruppe og Thea Barlaug og Ursula Johanna 

Aas som foreldre representanter.  

Skolen har sagt ja til å starte prøveprosjekt med to trinn med betingelse at vi får midlene fra 

Sparebank stiftelsen. Får vi ikke midlene kan prosjektet bare gjennomføres i en liten skala.  

24. april kommer Gry Hege Stangeby fra Horten kommune. Hun har selv brukt fysisk aktiviteter i 

undervisningen i flere år og har vært med å starte HOPP prosjektet i Horten. Hun har også utviklet 

mange undervisningsopplegg som blir brukt i Horten. I dette møtet ønsker vi å få en konkret 

forståelse for hvordan læring i bevegelse kan se ut. Hva krever det i planlegging og gjennomføring. Til 

dette møtet kommer i tillegg til de fra skolen, Grethe Moe og Sølvi Hansen (friskliv sentralen) og 

foreldre representantene. 

Etter dette møtet skal vi legge planen videre.  

Gry Hege Stangeby skal ha en liten godtgjørelse for å komme. Her er det snakk om kr 1500-2000. FAU 

sier ja til at dette kan betales av FAU kassen.  

 

Sak 23 – 18/19  Status storforeldremøtet  
 

Vi har jobbet en del med dette tema tidligere på FAU møter. Høyjord har trukket seg ut av 

samarbeidet om et storforeldremøte.  

I mellomtiden har skolen invitert til et foreldremøte for 1. til 4. trinn.   



Det blir en time foredrag med barnevakten og deretter en time ordinært foreldremøte på hvert trinn 

(1.-4.) den 8. mai.  

FAU bestemmer at de derfor ikke jobber videre med et storforeldremøte nå fram til sommeren. 

Pengene vi har fått fra nærmiljøutvalget til et slikt møte sparer vi til neste skoleår.  

5. til 7. trinn får tilbud om å delta på foredraget fra barnevakten selv om de allerede har hatt 

foreldremøter hvor dette tema var på agendaen.  

FAU poengterer at de fortsatt ønsker at det blir to foreldremøter hvert skoleår for hvert trinn som 

ligger på hver sin dag. Dette for at foreldre som har flere barn har mulighet til å delta på alle 

foreldremøtene for sine barn.  

Rektor sier at lærerne kan kun delta på et foreldremøte hvert halvt år. Enten et storforeldremøte 

eller et trinn foreldremøte. FAU mener at lærer ikke behøver å komme på storforeldremøte og 

ønsker trinn foreldremøter uavhengig av storforeldremøter.  

 

Sak 24 – 18/19   Trafikkampanje uke 11 –  
Hjertesone -  https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/ 

 

Tilbakemeldingen fra trafikk kampanjen er positive. Det var bra å involvere alle foreldrene i 

kampanjen og ikke kun foreldre kontaktene. De aller fleste foreldrene kjørte der de ble bedt om, men 

det blir observert at det kun blir gjort i uken med kampanjen. Uken etter er det flere foreldre som 

igjen kjører der det ikke er ønsket. Alle foreldrekontakter blir oppfordret til å ta dette opp på neste 

foreldremøte. Det kom tilbakemelding om at det ikke virket trygt for elevene i rundkjøringen, når taxi 

som leverer elever rygger der hvor elevene går til og fra bussene.  

Det ble vedtatt i formannskapet at det å etablere/tilrettelegge for bussholdeplass ved Kodalveien 

skal igangsettes.  

I forbindelse med sentrumsjordet kommer parkeringen helt innerst til å bli borte som løser noen 

trafikk problemer.  

Per dags dato har ingen foreldre meldt interesse for å være med i en arbeidsgruppe for hjertesone 

rundt Andebu skole. Dette jobbes videre med. 

Det kom innspill om veivesenet kunne kontaktes som ressurs?  

Det blir en ny runde med «grønn skolevei» i år, hvor det blir registrert hvem som går/sykler/tar 

bussen til skolen istedenfor å bli kjørt.  

 

Sak 25 – 18/19   Ny kommuneplan 2019 – 2031 
    
Nærmiljøutvalget jobber med at område «Kjørkåsen» blir omgjort til friluftsområde. Nå er det 

regulert som boligområde. De jobber med en underskrifts kampanje akkurat nå, men mangler 

fremdeles minst 100 underskrifter. FAU og nærmiljøutvalget gir en felles høringsuttalelse til 

kommunen om dette.  

FAU har ingen andre saker som de ønsker å ta opp.  

https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/


 
 
 
Sak 26 – 18/19:  Sykkel lykter?  
     

Ole Jakob Hansen fra Sandefjord kommune har gitt tilbud om at elevene fra et trinn kan få sykkel 

lykter. Betingelsen for dette er at noen foreldre organiserer en «mekke kveld» hvor syklene blir satt i 

stand og lyktene monteres.  

FAU besluttet at dette tilbudet får fjerde trinn.  

 

Sak 32 – 18/19  Eventuelt 
 

32.1. Skjermbruk (smartboard/film) i matpausen.  

I noen trinn har det blitt delt en artikkel på facebook om en skole som har kuttet ut film i matpausen 

og har hatt positive erfaringer med dette.  

Leder for FAU spør Stine om hun kan fortelle hvordan skjerm blir brukt i matpausen på Andebu 

barneskole og hva slags tanker skolen har om bruken.  

Stine skal komme tilbake til dette på neste FAU møte.  

 

32.2. Spørsmål fra lærerne til FAU 

Lærerne ønsker å kjøpe flere leker til bruk i friminuttene. De har flere konkrete ønsker. 

FAU beslutter at lærerne får kr 10.000,- fra FAU for å kjøpe det de ønsker.  

 

Neste FAU møte er 22. mai 2019 kl. 18.00. 

 

 

Lars Erik Nystuen 
Leder FAU  - Andebu Skole 
 

  


