
Referat FAU møte 12.02.2020 

Tilstede: Annicken Lauritzen, Sigrun Orerød, Linn Kathrin Vestly, Siw Renate Sjøstrand,  

Per Ivar Rød, Solveig Renate Hem, Malin Møyland Gran, Ursula Aas,  

Roy Terje Haugen, Gunvor Hoel, Ellen Hunsrød Kristiansen og Stine Borg (rektor) 

 

Referat og møteinnkalling: Ingen kommentarer.  

14 – 2019/2020 Informasjon fra rektor 

- Ventetid hos PPT. 

Det er for tiden ingen ventetid hos PPT Sandefjord.  

- Elev og foreldreundersøkelsen.  

Elevene har hatt full deltakelse på undersøkelsen.  

Av foreldre i 3 og 6 trinn er det 42,8% deltakelse.  

Generelt gode resultater. Rektor trekker frem punktet om digital mobbing, her 

er resultatet på 4.8 av 5 – dette er veldig bra!  

 

Spørsmålet om trygt miljø er det sprikende svar fra elev gruppa til 

foreldregruppa, foreldre 3.8 og elever 4.6, hva skal til for at foreldrene skal 

oppleve ett like trygt miljø som elevene?  

Rektor ønsket tilbakemeldinger fra FAU om hva foreldre i FAU tenker: 

Noen foreldre kan ha svart bare 1 gang grunnet barn i begge klassene? 

Kan være noen foreldre som ikke føler seg hørt i mobbesaker? 

Samarbeid betyr dialog – fra skolen er det med informasjon? 

Hvordan kan vi samarbeide for ett godt miljø?  

 

- Nasjonale prøver.  

Det er 3 nivåer som elevene scorer i.  

Tidligere har skolen hatt for mange på nivå 1.  

 

Lesing: God økning til nivå 2 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

24.4% 63.4% 12.2% 

 

 



Engelsk: God tendens.  

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

20,5% 56,8% 22.7% 

 

Matte: Lavere tendens enn tidligere. 

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

36.4% 52,3% 11.4% 

 

- Ny læreplan, fagfornyelsen.  

Denne trer i kraft 01.08.2020. Fokus på mer tverrfaglighet, dette kan gi 

mulighet for dybdelæring. Det er lagt opp til mer utforskende elevaktivitet. Det 

er ikke noe eget budsjett for å komme i gang med fagfornyelsen – lærerne 

bruker planleggingstiden sin denne våren til å forberede seg til august.  

 

- Trafikksikkerhet rundt skolen.  

Grunnet anleggsområde ved herredshuset er det mindre plass ved 

parkeringen ved sangeplassen. Noen kjører også inn til herredshuset i 

tidsrommet skolestart/skoleslutt. Det har vært nestenulykker her. FAU ønsker i 

samarbeid med rektor å få til foreldrevakter ved skolestart og skoleslutt frem til 

vi får bedre sikring fra kommunen.  

15 – 2019/2020 «Læring i bevegelse» 

- Prosjekt som handler om realfag i fysisk aktivitet. 

- Det er søkt støtte til 0.5 lærerstilling og materiell men fått avslag. 2 foreldre har 

lagd materiell til skolen.  

- 1. og 6. trinn har prøvd dette ut – og flere klasse har hengt seg på.  

- Ursula ønsker en tilbakemelding på hvor ofte det har blitt brukt –  

ca. 2 ganger i mnd.  

- De kommunene som aktivt driver med læring i bevegelse har dette i 60 min. 

hver dag. Man kan se til «Hopp» prosjektet i Horten og «Liv og røre» i 

Telemark.  

- FAU er enige om at vi ønsker å søke midler på nytt.  

 



16 – 2019/2020 Utsatt 

17 – 2019/2020 Samarbeid med FAU Andebu Ungdomsskole 

- Invitert til storforeldremøte med Simen Almås 04.03.20, vi ønsker å 

samarbeide spesielt om hjertesonesaken.  

- I forbindelse med invitasjonen til storforeldremøte ble det diskutert en «ny 

løsning» for foreldremøtene ved skolen. 7. klasse har ett opplegg med 

ungdomsskolen, 5-6 trinn kunne hatt noe sammen – ett ønske om å ha 

mobbeombud Kaja Asmyr til å holde foredrag og legge opp til workshops 

etterpå. 1 – 4 trinn kan samles om felles tema eller lage klassevise møter, 

klassekontakt og foreldrekontakt må samarbeide om tema.  

Eventuelt: 

- Andebu næringsmiljøutvalg ønsker 1 representant fra FAU 

- SFO - sak om ressurser til barn som har ekstra ressurser i skolen, Linn Katrin 

har tatt opp saken i kommunal FAU – de har ikke noe med dette, skolene 

bestemmer selv hvordan de løser dette.  

FAU i Andebu ønsker å ta dette videre til politikerne.  

- Saken på 5. trinn før jul ble tatt opp på foreldremøte, kanskje vi kan lage 

nettvettregler som fjellvettregler?   

 

Referent: Annicken Lauritzen 

 


