
FAU møte 29.10.19 

Tilstede: Ellen Hunsrød (4a), Linn Katrin Vestly, Annicken Lauritzen, Sejada Musanovic, Erlend Gallis, Sigrun 

Orerød, Vibeke Eriksen, Malin Gran, Solveig, R Hem Siw Renate Sjøstrand, Per Ivar Rød, Silje Steinstø 

Meldt Forfall: Ursula (7a), Maiken Bø (4a), Roy T. Haugen (7b), Stein Flakstad (7a), T. Barlaug (7b) 

 

Sted:  Andebu skoles personalrom  

Tid:  Kl. 18.30 – 20.00 

 

Agenda: 

 

Sak 9 - 2019/20   Stiftelsesmøte 

 Det er ønske om å kunne opprette en egen bankkonto for FAU. En slik 

bankkonto vil også gjøre det ryddigere å benytte blant annet Vipps 

under større arrangementer som 17.mai. Organisasjonsnummer 

forutsetter at FAU er en forening.  

For å få registrere FAU som forening i Brønnøysundregisteret, må foreningen FAU formelt 

stiftes.  

 

 Formulere og godkjenne vedtekter. Se vedlegg.  

 

I forbindelse med stiftelsen av foreningen må det legges til tekst i vedtektene. 

Følgende forslag fremmes for FAU: Foreningens navn er FAU Andebu Skole og ble stiftet 29. 

oktober 2019 

Sak 10 - 2019/20  Hjertesone – hva ønsker vi å gjøre? Kontaktpersonen for Andebu 

Skolekrets i det kommunale FAU, kommer for å informere om oppstart av arbeidet med 

Hjertesone. Han kommer ca. 19.30.  

Sak 11 - 2019/20   Eventuelt  

SFO sak 

 

 

 

 

 



Referat: 

Sak 9 – 2019/20 Stiftelsesmøte 

Kommentarer til vedtektene, blir rettet opp. §4 møter – skolen kaller inn til møtene på 

oppfordring fra FAU. Vedtektene godtas med endringene. Riktig versjon sendes på mail.  

 

Sak 10 – 2019/20 Hjertesone 

KFU representant Ole Kristian Høijord informerer om hjertesone. (KFU er ett bindeledd 

mellom foreldre og politikerne). Skolene får en sum fra politikerne, som kan arrangere felles 

forelesninger/aktiviteter o.l. – foreldregruppen 13pluss, ungdom mot narkotika. Halvor 

Bakke skal ha foredrag til våren for alle foreldre i Sandefjord kommune.  

Hjertesone: felles merking/forståelse blant foreldre slik at man forstår man er i en 

hjertesone (nær en skole), økonomien for hjertesone er god, man kan søke støtte. Stat og 

kommune kan gi støtte – kostnadene for skolen blir mye dekt av dette. Det som må til er en 

innsats fra FAU, eller styret, og skolen – vi må definere hva som er hjertesone rundt skolen. 

Samarbeide med foreldre, skolen og elevene. KFU jobber med kommunen for å kunne en 

startpakke – skilter, reklame, maler til å svimerke asfalt. Gokstad skole har fått søtte fra trygg 

trafikk.  

Årsmøte til KFU vil fortelle hvordan man ligger an i forhold til branding (startpakke- definert 

av foreldre).  

Etter opprettelse av hjertesone hva må gjøres?  

Skoleledelse og foreldre må bli enige om hvem som skal lede. Trafikksikkerhet er et 

samarbeid mellom skolen og foreldrene – vi foreldre kan pushe på for at vi velger denne 

måten å gjøre det på, vi må ha et samarbeid med skoleledelsen. Den politiske saken om 

hjertesone legger opp til at det er FAU ved skolene som er hovedansvarlig, men at skolen er 

en samarbeidspartner.  

Hvordan ligger Andebu skole an i trafikkbilde? – Sentrumsjordet er hovedutfordringen. (Fase 

2 er på trappene – park, venter på avklaring for buss fra fylkeskommunen). Sentrumsjordet – 

møte ang trafikken der, på og avstigning av buss – nærmiljøutvalget kan være 

samarbeidspartnere. Hjertesone gjelder ikke buss, men foreldre, lærer og andre som 

oppsøker skolen. Hvis alle skolene i Sandefjord går sammen kan vi felles gå til 

fylkeskommunen for trafikksikkerhet rundt skolene. (Fylkesveier)  

Veien til rundkjøringen og parkeringsplassen ved herredshuset er kommunal. Hjertesone er 

kun på skolens område! Kommunen må vite hvor skolens område. Skilt og merking ved 

parkering må i prinsippet tas opp med kommunen.  

Hjertesone mellom U.skole og barneskole må være et samarbeid! 

Holdningsskapende arbeid. Trafikksikkerheten rundt skolen merkes en bedring hver gang 

foreldrene har aksjon, ingen stor utfordring generelt med trafikksikkerheten. Få foreldrelag 



til å stille i oppstarten. Storforeldremøte – skolen kan bidra med et foreldremøte med Trygg 

trafikk.  

Uavhengig om vi velger hjertesone eller ikke må vi: 

Kart – informasjon deles til alle foreldre, og til barna. Slik at alle får lik informasjon om hvor 

det er greit å slippe av barna.  Vi lager et kart og et skriv. Linn Katrin lager skriv, Erlend og Per 

Ivar lager kart!  

FAU bestemmer seg for om vi skal bestemme oss for å gå for hjertesone på neste møte!  

Sak 11 – 2019/20 Eventuelt 

SFO – bemanning, mange opplever lav bemanning på SFO grunnet flere barn som trenger 

ekstra ressurser. Majoriteten får da liten voksenkontakt, og foreldrene opplever at de får 

dårlig informasjon om SFO tiden i hentesituasjon. SFO er ett fritidstilbud og ressurser i skolen 

følger ikke over til SFO tiden. Foreldregruppa ønsker å få til en sterkere bemanning, og vil 

gjerne klage til kommunen.  

Rektor -  Foreldrene kan henvende seg til det kommunale foreldreutvalget, som jobber opp 

mot politikerne.  

Politikerne bevilger penger til skolen så finn ut hvem som sitter i oppvekstutvalget og løft 

saken dit. Alle FAU i kommunen burde komme med samme synspunkt. Det er likt for alle 

kommunale skoler i Sandefjord. Vi betaler dyrt for en tjeneste som mange opplever dem 

ikke får.  

Kanskje man også kan se på hvor mange som slutter tidlig, kan dette være en grunn til det?  

Andre saker fra SFO 

Noen som savner frokosten, og syns foreldrene burde bli tatt med på råd.  

Støy – fremdeles for mye støy, selv etter lyddemping.  

Veldig fint at SFO kontakt og SFO leder har et lite møte i forkant av SFO foreldremøte.  

 

Pepperkakebaking: 

Alle klassekontakter tar kontakt med skolen og foreldrene  organiserer.  

 

 

Neste møte: 20.11 klokken 18.00   

Vedlegg: Stiftelsesdokumenter  

 

 



 

Referent: Annicken Lauritzen 

 


