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FAU møte 12.04.2021 kl. 19.30 

__________________________________________ 

 

Tilstede:  

Kristin Hove-Ødegård, Linn-Katrin Vestly, Lisa H Aspås, Marthe Thue, Mona Kværne, Per Ivar Rød, 

Solveig Hem, Stine Borg, Silje Steinstø, Vibeke Eriksen , Ellen H Kristiansen, Siw Renate Sjøstrand 

Fravær: Celina Aho, May Elisabeth Mathiassen 

Sted: Teams 

_________________________________________________________________________________ 

 

SAK: 13-2020/21 

Elevundersøkelsen: 

Det pleier å være en tidligere gjennomgang. Måles på: Læringskultur (litt lavere skår enn tidligere år), 

elevdemokrati og medvirkning, trivsel (fornøyd med skåring, selv om det er ønske om at det var 

høyere), mestring (er under firetallet, topp er fem), motivasjon (felles for landet generelt, hvorfor er 

elever dårligere motivert nå enn tidligere), støtte hjemmefra (fornøyde med støtten), Faglig 

utfordring (varierer fra de ulike elevene), felles regler (elevene: vi vet veldig godt hvilke regler som 

gjelder på skolen vår, men de voksne kan bli bedre til å håndheve dem og gjøre det likt), støtte fra 

lærere (ganske fornøyde) og vurdering for læring (Bedre tilbakemelding på hva de kan gjøre for 

forbedring). 

Alle skoler i Norge skal ha en nullvisjon for mobbing. 8,1 % av elevene på syvende trinn har opplevd å 

bli mobbet av andre elever de siste mnd. Skolen vet hvem elevene er og jobber opp mot hjemmene 

og bruk av aktivitetsplaner for at det skal opphøre. Den lokale trivselsundersøkelsen som 

gjennomføres høst og vår, er et viktig supplement til Elevundersøkelsen for å avdekke krenkelser og 

mobbing.  

Nasjonale prøver:  

Skolen er ikke fornøyd med årets resultater. Det er en tilbakegang fra fjoråret. Hovedtendensen er 

som tidligere år, at det er for mange elever på nivå 1 som det er ønskelig å løfte til nivå 2. På grunn av 

læringsforutsetningen er mye enklere når man er på nivå 2 enn på nivå 1. Dette er uavhengig av fag. 

Arbeidet rundt lesing er helt avgjørende. Sandefjordskolene er i gang med et arbeid rundt lesing. 

Lesing blir derfor et hovedsatsningsområde de to neste årene. Dette skal gjøres ved et samarbeid ved 

Høgskolen i Vestfold, hvor lærerne skal kurses i hvordan de skal lære de ulike å lese og lesestrategier, 

i sammenheng med å øke motivasjonen for å lese.  

 

SAK 14-2020/21 

Læring i bevegelse: 

Dette ble prøvd litt i høst, men etter dette har det stoppet opp i fremdriften for å få dette som en 

integrert del av skolehverdagen.  
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Når Vestfold og Telemark slo seg sammen, kom det et satsningsforslag fra Telemark som blant annet 

inneholder læring i bevegelse. Dette er opp til kommunenivå.  

Skulle man satt ned en egen gruppe foreldre som jobber med dette for å få fremdrift, eller er det slik 

at det ikke er interesse for dette? Bør det rekkes ut en hånd til kommunen?  

Det er i bruk i forbindelse med uteskole og læring i bevegelse. 4. trinn bruker det mest akkurat nå.  

Skolen er positivt innstilt til at foreldregruppa jobber for dette, men kan ikke pålegge lærerne å bruke 

dette. Rektor kan kun oppfordre. Ønsket fra skolen er at en ansatt har ansvar på dette området.  

Flertallet i FAU mener at vi legger denne saken bort for nå. 

 

SAK 15-2020/2021 

Hjertesone: 

Spørsmål til skolen – hvor står vi nå: Dette er kommet som en oppfordring fra politikerne om at 

samtlige i FAU skal kjempe for et trafikksikkert miljø rundt skolen. Her må kommunen komme med 

mer tydelig bestilling dersom det skal jobbes videre med dette.  

På ungdomsskolen har det vært stillstand siden parken ble ferdigstilt. Den største utfordringen ligger 

på disse alderstrinnene.  

Er vi fornøyde, eller skal det jobbes enda mer? 

Hovedproblemet har vært «Sangeplassen». Her har det blitt mye bedre. Ved bussene har skolen 

bussvakter. Et av tiltakene på hjerteskole soner, er synlige voksne. Skolen vil gjerne ha et samarbeid 

mellom skole og hjem. Skolen står der fordi alle har rett på en trygg skolevei.  

Kanskje frivillighetssentralen kan hjelpe til? Skolen sjekker ut dette forslaget.  

Det er skolen som må søke i forhold til å få opp skilt og merker i asfalten. Rektor tar dette videre ved 

neste søknadsrunde.  

Per Ivar sjekker også opp rundt nærmiljøutvalget. 

 

SAK 16-2020/2021 

Dysleksivennlig skole: 

Dette kommer fra foresatte som ønsket at FAU skulle se litt på temaet.  

Skolen ser gjerne nærmere på dette, men på nåværende tidspunktet (pandemi) er det ikke realistisk. 

Temaet tas opp igjen til høsten.   

Eventuelt: 

- Leder har fått en forespørsel fra lærere på fjerde og syvende trinn i forbindelse med et 

naturfagsprosjekt om FAU kan sponse med blomsterfrø til prosjektet. FAU samtykket til 

dette.  

- Bruk av kunstgresset. Skolen har ikke lenger anledning til å bruke området. Det er en 

uenighet mellom kommunen og Andebu idrettslag om kompensasjonsordning for bruk av 
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anleggene. FAU på ungdomsskolen har begynt å engasjere seg i dette arbeidet. Per Ivar kan 

ta kontakt på vegne av FAU på barneskolen.  

- Hærverk på skolens område i høst: Problemet stoppet da temperaturen sank. Skolen, 

nærmiljøutvalget og politiet oppfordrer til synlige voksne ute i sentrumsområdet nå mot 

våren.  


