
Referat fra FAU møte 22.05.2019  

Tilstede:  Kathrine T. Almenning (1.trinn), Sigrun Orerød (vara 1.trinn), Ursula J. Aas (2.trinn), Ottar 

Steinstø (3. trinn), Javier Sanchez (4. trinn), Lars Erik Nystuen (4. trinn), Karianne Storvik (5. trinn), 

Alison Axisa Eriksen (6.trinn) Janicke Olsen (vara 6. trinn), Per Ivar Rød (7.trinn) og rektor Stine Borg  

  

Forfall:  Renate Framnæs Jørgensen (1. trinn), Siw Renate Sjøstrand (2. trinn), Anders Martin 

Andersen (3. trinn), Anette Svinsholt (5. trinn), Gry Sandland (6. trinn) og Anette Gulli (7. trinn)   

  

Referent: Ursula J. Aas  

  

Sak 33 – 18/19 Godkjenning av referat og innkalling  

Referatet fra siste FAU møte og innkalling til dette møte ble godkjent.  

   

Sak 34 – 18/19 FAU`s kvarter  

FAU hadde et kvarter uten rektor tilstede. Basert på et case ble det diskutert informasjonsutveksling 

og saksgang ved saker som bl.a. omhandler mobbing og §9a, og når man blir kontaktet av foreldre.   

 Vedtak: På første FAU møte skoleåret 2019/2020 skal det utarbeides retningslinjer om hva og 

hvordan informasjon mellom FAU medlemmer skal deles.   

  

Sak 35 – 18/19 Oppfølging sak 22 – 18/19 Status «læring i bevegelse»  

Ursula Johanna redegjør for status. Det har vært gjennomført et møte med Gry Hege Stangebye fra 

Horten, som har drevet med læring i bevegelse i flere år. På dette møtet var rektor, tre lærere, 

fysioterapeuten, leder av frisklivsentralen og en foreldrekontakt tilstede. Møtet gikk ut på at skolen 

kunne drøfte spørsmål rundt dette temaet sammen med en person som har erfaring med å jobbe 

med «Læring i bevegelse» mot elevene.  Søknaden vi har sendt til Sparebankstiftelsen har vi fått 

avslag på.  Denne søknaden var betingelsen for at skolen kunne si ja til prosjektet i fullt omfang. 

Skolen ønsker å få mer fysisk aktivitet i skolehverdagen, men uten tilførte midler blir det i en mye 

mindre skala enn ønsket fra FAU. Det er to lærere som ønsker å prøve det ut i undervisningen neste 

skoleår.  Foreldrekontaktene i arbeidsgruppen «Læring i bevegelse» planlegger et møte med disse to 

lærerne før sommerferien. Foreldrene ønsker å bidra med praktisk hjelp om ønskelig.  Ursula 

Johanna foreslår å spørre Sølvi fra Frisklivsentralen om hjelp til å skrive en ny søknad til 

Sparebankstiftelsen til 1. september, da hun har mye erfaring med å skrive slike søknader.  Rektor 

sier at skolen ønsker å ha «læring i bevegelse som tema på planleggingsdag neste skoleår  

  

   

 



Sak 36 – 18/19 Storforeldremøte 8.5.19 med barnevakten  

Tilbakemelding fra skolen er at de ser at de burde invitert foreldrene fra 5. til 7. trinn til møtet. Det 

ble ikke vurdert som hensiktsmessig i forkant, siden foredraget skulle rette seg mot barn fra 1. til 4. 

trinn.  Foreldrenes kvarter i hvert klassetrinn (1.-4.) utgikk på grunn av en misforståelse.  Skolen 

planlegger å samarbeide mer med Barnevakten. Barnevakten skal inviteres inn til ett trinn hvor de 

jobber med elevene på skolen på dagtid og med foreldrene og barna på kveldstid.  En representant 

fremmet ønske om at tema spill/sosiale medier blir tatt opp som fast punkt på foreldremøter, slik at 

foreldrene får mulighet å utveksle erfaringer og meninger.   

   

Sak 37 – 18/19 Skolehverdagen (§ 9a) – hjem/skole samarbeid  

Rektor la fram hva skolen gjør for å ha et trygt og godt skolemiljø på Andebu skole:  

 I starten av hvert skoleår lager hver klasse trivselsregler (hvordan vil vi ha det her på trinnet?)  

 Det jobbes i hver klasse jevnlig med holdningsdannende arbeid i klassemøter  

 De har elevsamtaler i forkant av utviklingssamtaler hvor det tas opp dette tema med eleven 

og deretter sammen med foreldrene  

 Skolen har en egen handlingsplan mot krenkende adferd  Skolen har trivselsledere  

 Det opprettes  vennegrupper ved behov for elever som trenger veiledning i forhold til sosial 

kompetanse  – dette er veldig vellykket.  

 Skolen er tett på med voksne (inspeksjon planlegges nøye)  

Når det meldes fra om mobbing til skolen blir det utarbeidet en aktivitetsplan. Det gjennomføres 

dialogmøter med de involverte. Møtene oppleves av skolen som konstruktive og gode. Det er viktig 

at det er direkte kontakt med skolen. Det foreldrene ikke er fornøyd med må meldes fra om for at 

skolen kan gjøre noe med det.  I forhold til TL (trivselsleder) opplever skolen noen utfordringer i 

nyere tid. Tidligere har det vært status blant elevene å være med i TL. De ser at elevene noen ganger 

havner i situasjoner hvor de må være i en «voksenrolle». Skolen opplever at dette fungerer bra når 

voksne er tett på. TL tiltaket vurderes på skolen om det skal fortsette på denne måten. Eventuelt 

bytte ut med voksenstyrte aktiviteter isteden.  Skolen skulle ønske å ha andre fagpersoner på skolen 

som vernearbeider, miljøterapeuter som kan jobbe med skolemiljø. Det er det dessverre ikke 

ressurser til.   

 

Sak 38 – 18/19 Forslag om endring av gjennomføring av 17. mai.  

Det kom inn et forslag om at 4. og 5. trinn sammen har ansvar for 17. mai feiringen hvert år.   

Vedtak: Enstemmig nedstemt. 5. trinn fortsetter å ha ansvar for gjennomføring av 17. mai.  

 

 

 

 

 



 Sak 39 – 18/19 Vedlikehold av utstyr til 17. mai komiteen  

 Per dags dato er det noen penger på 17.mai komitekontoen som er øremerket vedlikehold. (for 

eksempel innkjøp av ny pølsekoker).    

Vedtak: Penger til innkjøp/ vedlikehold av utstyr/ materiell til 17. mai dekkes av FAU.  FAU får 

overskuddet fra 17. mai, og leder i 17.mai komiteen må videre melde behov om ting som må kjøpes 

inn/ vedlikeholdes.   

  

 Sak 40 – 18/19 Opprettelse av organisasjonsnummer  

Det tvinger seg fram at FAU trenger et eget organisasjonsnummer. Det betyr at FAU må opprette en 

forening. Det trengs et stiftelsesmøte, et styre og vedtekter. Dette jobber FAU- leder med. Det 

Planen er å innkalle til stiftelsesmøte før sommerferien.  Rektor informerer om at FAU i Kodal var 

gjennom samme prosess i fjor og at man sannsynligvis sitter med erfaringer som kan deles med FAU i 

Andebu.   

  

 Sak 41 – 18/19 Smartklokker  

Skolen gikk for et par år siden ut med informasjon om at det det ikke var tillatt med smartklokker på 

skolen for elevene. Dette på grunn av at Andebu skole er en mobilfri skole og en formening om at 

dette tok oppmerksomheten bort fra undervisningen. Rektor opplever at tidene har forandret seg og 

at dette ikke har vært et problem i forhold til undervisningen.  Det vurderes slik at elevene skal få lov 

å ha smartklokker på skolen, men at temaet tas opp igjen dersom dette skaper utfordringer for 

skolen.   

  

 Sak 42 – 18/19 Regnskap/økonomi  

FAU har 104.000 på konto.  Siden siste møte er det betalt 10.000 til skolen, til bruk på materiell som 

kommer eleven til gode.  FAU har fått 17.000 fra Andebu Nærmiljøutvalg. 10.000 er øremerket til 

storforeldremøte neste skoleår. 7.000 skal benyttes på benker til skolegården.  FAU gikk inn for å 

betale honorar til veileder fra Horten i forbindelse med læring i bevegelse. Veileder skulle ikke ha 

betalt, slik at dette utgår.   

  

Sak 43 – 18/19 Hjertesone  

Her har det ikke skjedd noe siden sist. Saken blir videreført kommende skoleår. Forslag om å 

arrangere et storforeldremøte med Trygg trafikk for å få fortgang i saken.   

 FAU må arbeide for å etablere Hjertesone neste skoleår.   

  

 

 

 



 Sak 44 – 18/19 Evaluering  

 FAU kan se tilbake på et bra skoleår med mange saker som ble gjennomført og jobbet med. Rektor 

og medlemmene takket lederen for en kjempebra jobb som leder.   

 Neste skoleår ønsker man å jobbe mer med:  

 Rollen til foreldrekontaktene  

 Markedsføring av FAU  

 Storforeldremøte  

 Retningslinjer til infokanaler  

  

 Sak 45 – 18/19 eventuelt  

-  Lekehytta på skolegården  

Årets 5. trinn har bygd en lekehytte som står i skolegården. Den er ikke helt ferdig og er derfor ikke 

tatt i bruk. I november 2018 ønsket noen foreldre å ferdigstille den på dugnad. Skolen hadde den 

gang en plan for at elevene på gårdsarbeid skulle ferdigstille hytta, men denne gruppa har jobbet 

med andre prosjekter i bygda.  Skolen har fremdeles planer om å ferdigstille den, men   har ikke hatt 

mulighet til dette enda. Om foreldrene fremdeles ønsker det, kan de gjerne ferdigstille hytta på 

dugnad, slik at den ikke forfaller og at elevene kan bruke den.  

-   Pc til elevene 

Hvordan går det? Det er bestilt I Pad til alle elevene på første trinn og nye pc er til elevene på 5. trinn. 

Alle andre elev pc som finnes i Sandefjord kommune blir delt ut likt mellom alle skolene. Innen 

utgangen av 2019 er planen at alle elever på 1. og 2. trinn har I Pad og elevene på 3. til 7. trinn har 

pc.   

  

  

Lars Erik Nystuen   

Leder FAU - Andebu Skole   


