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(5B), Gry Sandland (6B) 
 
 
Sak 11-18/19  

Referatet fra FAU møte 08.10.2018 og innkallingen til dette møte ble godkjent. 
 
 

Sak 12-18/19 Læring i bevegelse v/ Ursula Johanna, ref. sak 8-18/19 
Ursula Johanna presenterte tema med en PowerPoint presentasjon. Filmen som var tenkt til 
inspirasjon klarte vi ikke å vise, men linken til den er her: 
 
Det er mange skoler i Norge som allerede har innført mer aktivitet gjennom skolehverdagen 
og prioritert mer fysisk aktivitet i forskjellige fag. Eksempler er Horten kommune (HOPP 
prosjekt), Telemark og Østfold fylke (liv og røre prosjekt), Stavanger kommune (aktiv skole 
prosjekt), Sogn og Fjordane og Drammen (AKS – active smartere kids). Målet er å øke trivsel, 
læring og helse for elevene. Og er erfaringene viser at målet blir nådd. Erfaringene skolene 
får er: 

 Bedre konsentrasjon hos elevene 

 Bedre læringsresultater 

 Opplevelse av mestring 

 Mer sammenhørighetsfølelse 

 Mindre mobbing 

 Bra for integrasjon av fremmedspråklige 

 Bedre helse 

 Gladere elever 

 Økt motivasjon generelt for å gå på skolen 
 
Skolefysioterapeuten fra Andebu og representant fra frisk liv sentralen var innkalt til møte, 
men kunne dessverre ikke stille. Det ble presentert innspill fra begge som var sendt på epost. 
Skolefysioterapeutene var veldig glad for å bli kontaktet om dette tema. De ønsker også å få 
dette inn i skolen, gjerne i hele kommunen. Skolefysioterapeutene skriver: «Dersom 
skoleledelsen og lærere ved Andebu barneskole ønsker å ha mer fysisk aktivitet inn i 
skolehverdagen, kan vi absolutt være behjelpelig med å skaffe undervisningsmateriell og 
veilede i hvordan det kan gjennomføres.». 
Frisk liv sentralen henviser til ungdomsskolen som har for eksempel valgfaget «innsats for 
andre» hvor evt. ungdomsskoleelever kunne være med å gjennomføre aktiviteter. Frisk liv 
sentralen kunne evt. fylle på med voksne frivillige. 
 
Ursula Johanna foreslår å starte et prøveprosjekt på Andebu skole skoleåret 2019/2020 som 
omfatter for eksempel ett til to trinn. Det kan kanskje søkes om prosjektmidler til dette? 
FAU stiller seg positivt bak dette forslaget. Det kom noen innspill om  

 å evt. kontakte fylkeskommunen fordi de jobber med folkehelse. 



 La noen skrive masteroppgave – da blir evt. penger støtte til prosjekt til fast støtte 
 
Rektor er positiv til forslaget også. Hun tar det videre til lærerne. Lærerne må være positive 
til dette for å kunne gjennomføre et slikt prosjekt. Rektor gir tilbakemelding til FAU etter å ha 
snakket med lærerne. Om tilbakemeldingen er positiv, er forslaget å opprette en prosjekt 
gruppe. FAU sier de kan skrive evt. søknader om pengestøtte. Sparebank stiftelsen som er en 
mulighet har søknadsfrist 01.02. og 01.09. hvert år.  
 
 

Sak 13-18/19 Oppfølging sak 3-18/19: digitalisering 
 FAU leder har jobbet litt med saken men ikke funnet mye info.  

Rektor informerer om at tema skal behandles i oppvekst og kunnskap utvalg i morgen. 
Forslaget som skal presenteres på møte i morgen går ut på at pengene til digitalisering blir 
tatt ut av hver enkelt skolebudsjett og styrt sentralt fra kommunen. (Fram til dags dato er 
hver skole ansvarlig for innkjøp av elev pc fra eget budsjett.) Målet er at det blir et mer 
likeverdig system for alle. Perspektivet er at alle elever i kommunen har egen skole pc innen 
2019. Rektor synes at det er positivt at det har kommet forslag til et konkret tiltak og håper 
politikerne går god for det.  
Oppfølging av saken på neste FAU møte. 
 
 

Sak 14-18/19 Oppfølging av sak 6-18/19: skoleskyss 
Ingen endring i saken så langt. FAU ønsker at saken blir tatt videre til kommunalt 
foreldreutvalg. Leder gjør dette. 
 
 

Sak 15-18/19: Behandlingstid PPT 
Skolen har ikke fått oppdatering angående ventetid. FAU ønsker at saken blir tatt videre til 
kommunalt foreldreutvalg. Leder gjør dette. 
 
 

Sak 16-18/19: Storforeldremøte – vår 2019 
Leder har vært i kontakt med FAU fra Kodal og Høyjord barneskole. De ønsker å planlegge en 
felles stormøte for alle tre barneskolene. FAU stiller seg positiv til dette.  
Forslag til tema går noe rundt nettmobbing/nettvett, digital kommunikasjon, relasjoner, 
samarbeid.  
Rektor synes bl.a at nettvett er et kjempe viktig tema og skolen skal bidra med å jobbe rundt 
dette tema i undervisningen.  
 
Kodal skole ønsker å invitere «Helsesista» som foredragsholder og kan betale dette.  
Det ble foreslått å invitere en foredragsholder til som Høyjord og Andebu betaler, noen som 
er kjent og som «trekker» folk. Mathias Øra (fra Eik) eller Marco Elsafadi ble foreslått .  
FAU diskuterte hvor mye penger de er villig til å bruke på storforeldremøte. FAU ble enig om 
at de kan bidra med opp til kr 15.000,-. FAU spør rektor om skolen kan bidra med penger til å 
betale foredragsholdere. Rektor svarer at hun i så fall må snakke med rektorene fra Kodal og 
Høyjord skole slik at alle i tilfelle bidrar med samme sum.  
Det blir på vårparten et eget storforeldremøte som kommer i tillegg til de ordinære trinnvise 
foreldremøtene.  
Hvor skal storforeldremøte være?  
Forslag Andebu hallen. Kommentar til dette: det er mye jobb før og etter møte ift rigging.  
 
 



Sak 17-18/19 Skolegensere 
 Elevrådet har hentet inn informasjon om priser til skolegensere: 

 Fra Larvik trykket: kr 149,- for T-shirt med logo og kr 269,- for hettegenser 

 Fra Andebu (Jan Tore): kr 170,- for college genser og kr 190,- for hettegenser 

 Miljøvennlig alternativ: kr 199,- for T-shirt og kr 349,- for hettegenser 
FAU vedtok å betale hvert skoleår i årene framover for skolegensere (hettegenser) for et 
klassetrinn. (5. trinn).  
Årets 5. trinn får genseren nå så snart som mulig og framover får 5. trinn genserne ved 
skolestart.  
Per Ivar kontakter Jan Tore med tanke på størrelser, logo mm.  
 
 

Sak 18-18/19 Søknad benker til skolegården? 
Leder, som sitter i nærmiljøutvalget, informerer om at dette utvalget har penger til å dele ut 
til lag/foreninger og tiltak i nærmiljøet. Utvalget deler ut penger hvert kvartal. Han foreslår å 
søke om penger til 4-5 benker i skolegården. FAU støtter dette forslaget og leder skal sende 
søknad før jul.  
 
 

Sak 19-18/19 Status Sentrumsjordet 
Det har blitt laget et utkast til innholdet. Denne behandles i kommunen i dag. I dette 
forslaget er det lagt vekt på mye aktivitets muligheter på Sentrumsjordet (Ski, Skating, 
frisbee, m.m.). Trafikk er også blitt særskilt vurdert. (Fortau, regulert varelevering, bom,…) 
Men de foreslår å beholde skolebussholdeplassen i rundkjøringen sånn som nå. På 
medvirkningsmøte som har vært i forkant på ungdomsskolen var det enstemmig gitt uttrykk 
for at skolebussholdeplassen ønskes flyttet til Kodalveien grunnet trafikksikkerhet for 
elevene. Rektor har blitt kontaktet av politiker i forkant av møte som skal være i dag hvor hun 
ble spurt om hun kunne gå god for en løsning der det blir satt opp bom slik at kun 
skolebussene kan kjøre til rundkjøringen. Rektor har da gjentatt ønsket om å flytte 
bussholdeplassen for politikeren.   
FAU lurer på om Sentrumsjordet skal bli en del av skolegården? Nei, det blir det ikke. Men 
hun ønsker at den kan brukes av elever i friminuttene.  
 
 

Sak 20-18/19 Eventuelt 

 Leder informerer at det er kommunalt foreldreutvalgs møte kommende torsdag. En sak 
på dette møte er at Sandefjord kommune ønsker at alle skoler i kommunen får 
Hjertesone. (Trygge soner rund skolen ift trafikk). Mer info se: 
https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/ 
 

 Rektor informerer om en sak fra SU møte. Per i dag betaler foreldre som kun har morgen 
SFO for barnet sitt ingen kostpenger. Det er mange elever som kun har morgen SFO. 
Skolen har et begrenset budsjett og ønsker å innføre kostpenger for elever med kun 
morgen SFO. Dette er ikke mulig å innføre per i dag. Rektor henvender seg videre til sin 
egen leder for å se om dette kan forandres.  

 

 Tilbakemelding fra Trafikksikkerhets aksjon i uke 43. Rektor informerte at slike aksjoner 
hjelper. Det er en bedring å se etter aksjonen. Foreldrene foreslår å sette opp 
blomsterpotter eller en annen form for fysisk sperre ved siden av bommen ved 
fotovergangen ved Meny. Elever sykler ved siden av bommen, gjennom grøfta og rett inn 
på sangeplassen. Med en fysisk sperre er dette umulig og elevene må gå av sykkelen og 

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


trille gjennom bommen. En annen forslag er å evt. flytte sykkelparkeringen for å endre 
kjøre mønster til elevene.  

 

 Rektor informerer om planen ift skolestruktur i Sandefjord kommune. I utgangspunktet 
skal gamle Andebu og Stokke kommune fredes i årene 2019 – 2040. Politikerne fikk også 
presentert en mulighet 4, der Stokke og Andebu berøres. Dette er ikke en del av 
bestillingen fra Formannskapet. Andebu skole består i alle forslagene, mens Høyjord 
skole foreslås nedlagt i mulighet 4, dersom politikerne likevel velger å se på dette under 
sin behandling av saken. Disse mulighetene (1 til 4 – i mulighetene 1-3 er det kun snakk 
om skoler i gamle Sandefjord kommune) skal behandles i utallige utvalg. I perioden 2019-
2040 er planen at Andebu skole skal bestå, men at man ser for seg et betydelig 
oppgraderingsbehov. 

 

 Det er snart foreldreundersøkelse for foreldre med barn i tredje og sjette trinn. Skolen 
ønsker å utvide undersøkelsen til foreldre med barn i fjerde trinn også. Dette for å få 
flere tilbakemeldinger. FAU skal være behjelpelig med å jobbe for mer deltagelse (veldig 
lite deltagelse prosent i fjor). Leder lager en tekst som foreldrerepresentantene fra 
tredje, fjerde og sjette trinn skal spre på Face book.  

 

 Det ble ønsket at referatet fra FAU møte blir sendt ut til vara representanter. Dette skal 
skolen gjøre.  

 

 En foreldrerepresentant informerer om at det er en gjennomgang i hekken ved SFO. 
Denne blir til og med måket om vinteren. Dette er trafikk farlig. Han har meldt inn til 
veivesenet.  

 

 Elever fra nå værende femte trinn har snekret en liten hytte med skogselskapet i fjor. 
Den har skogselskapet flyttet til skolen nå men den er ikke ferdig stilt og derfor fremdeles 
stengt. FAU lurer på om de kan hjelpe til med dugnad for å ferdig stille den? Rektor 
informerer at skolen har allerede planlagt hvordan den skal ferdig stilles. Det blir sendt 
forespørsel til Hanne Vike som har elever fra barneskolen på gården sin og det ønskes at 
enkelte elever får dette som prosjekt. Skolen skal spørre om sponsorer for material 
(Hasås) og maling (Andebu farge). Skolen kommer evt. med et søknad om penge støtte til 
FAU hvis ikke alt kan dekkes av sponsorer.  

 

 Leder informerer om at lyssetting i akebakken er i gang. Den gamle gapahuken er revet 
og det skal settes opp en ny.  

 

 Rektor informerer om den årlige innsamlingsaksjonen på skolen som er førstkommende 
onsdag. Hun informer om at skolen har gjort undersøkelsen i saken i forhold til å få lov til 
å avholde et slikt arrangement.  Lovligheten er der dersom man avgrenser tidsrommet og 
kaller det basar. Videre informerer hun om at skolen har noe penger liggende derosm 
noen elever ikke har med seg noe, slik at alle elever skal har mulighet til å delta på 
aksjonen.  

 

 Andebu skole blir 60 år i år. Skolen planlegger ingen egen «happening» men jubileums- 
feiringen blir kombinert med juleforestillingen 6. desember.  

 

 
 
  



Andebu, 21.11.2018                Referent: Ursula Johanna Aas 
 


