
Møte i FAU ved Andebu skole 
27. september 2017 
 

Sted og tid: Personalets møterom ved Andebu skole kl. 18.00-19.30. 

Til stede: Rektor Stine Borg, Ursula Johanna Aas (1. trinn), Stine Romøren (1. trinn), Lene Butler 

Wang (2. trinn), Lars Erik Nystuen (3. trinn), Solveig Renate Hem (4. trinn), Malin Møyland Gran (4. 

trinn), Ingrid Knotten Haugberg (5. trinn), Anne Kari Skatvedt Jacobsen (6. trinn),  Anette Gulli (6. 

trinn). 

Referatet fra forrige gang ble godkjent. Kort gjennomgang av dagens agenda ved leder Lars Erik. 

Sak 8-2017/18 Fordeling av overskudd etter 17. mai 

Praksis har vært litt ulik opp gjennom årene. FAU bestemte i vår at kr 5 000 
skal overføres til arrangørklassene. Foreldrene i 6. klasse i år (fjorårets 17. 
mai-komité) ba de respektive FAU-representantene om å ta opp i alle klasser 
hvordan overskuddet fra 17. mai bør fordeles. Foreldrene i 6. klasse foreslo at 
kr 10 000 overføres til arrangørklassen og det resterende til FAU. 

Det er pr. i dag ikke nedskrevet en fast regel for dette, og nåværende FAU skal 
fastsette en regel. 

Forslag fra 3. og 4. trinn: Kr 150 pr. elev på femte trinn overføres fra 17. mai-
komitéen. 

Forslag fra leder: FAU fastsetter at av overskuddet etter 17. mai-
arrangementet, skal kr 150 pr. elev i femteklassene overføres til femte trinn 
(arrangørtrinnet). Enstemmig vedtatt. 

Leder gir tilbakemelding til fjorårets 17. mai-komité om vedtaket. 

Vedtaket tas inn i 17. mai-permen. Ingrid sørger for å ordne dette. 

Sak 9-2017/18 SFO 

Åpningstider. Enkelte foreldre har meldt om at det er problematisk at SFO fra 
høsten 2017 stenger kl. 16.30, og ikke kl. 17.00 som tidligere. FAU må ta 
stilling til hvordan vi skal håndtere en slik henvendelse. En eventuell formell 
henvendelse fra FAU til Sandefjord kommune om dette vil kunne få følger for 
alle skoler i hele kommunen. Andebu skole har gjort vurderinger av behovet 
for å holde åpent om morgenen og om ettermiddagen, ut fra erfart bruk av 
SFO. Det ble konkludert med at det er større behov for tidlig åpning om 
morgenen enn sen stenging om ettermiddagen. 

FAU er enige om å ikke gå videre med denne saken. 

Betaling. Ble behandlet i forrige møte, hvor rektor orienterte om at det er 
besluttet at det ikke skal være mulig å redusere betalingen for SFO-plass hvis 
den benyttes kun om morgenen eller kun om ettermiddagen. Dette av hensyn 
til muligheten til å tilby tilfredsstillende arbeidstider og -avtaler til de ansatte. 

Sak 10-2017/18 Trafikk-kampanje uke 41. 



Vi bør ha vakter både ved herredshuset og ved bussholdeplassen, både 
morgen og ettermiddag. Malin er i ferd med å sette opp vaktlister. Malin 
legger ut mer informasjon om vakter, oppmøtetider m.m. på Facebook. 

Politiet har gitt tilbakemelding om at de kan ha mulighet til å komme en eller 
flere ettermiddager. Lars Erik henvender seg igjen til politiet med oppfordring 
om at de kommer onsdag ettermiddag, når både barneskolen og 
ungdomsskolen har kort dag. 

Sak 11-2017/18 Aktivitetsplan FAU 2017/2018. 

Prosjekt lys og evt. snøkanon i akebakken ved kunstgressbanen. Lars Erik har 
gitt tilbakemelding til nærmiljøutvalget om at Lars Erik og Ingrid vil være FAUs 
representanter i prosjektet. 

Fra SU-møtet, angående bruk av FAUs midler: Elevrepresentanter formidlet 
ønske om nye basketballkurver, skranke/lekeapparater, bordtennisracketer 
og flere krakker å sitte på. Ansattrepresentant foreslo å skaffe  en 
«vennskapsbenk». 

FAU innhenter priser på vennskapsbenk og erfaringer fra skoler som har slike 
benker. Vi undersøker også om Hanne Vike kan bygge en benk sammen med 
elever som har undervisningstilbud på gården. Rektor sa at skolen er positiv til 
å skape engasjement blant elevene rundt en eventuell vennskapsbenk. 

Rektor henvender seg til Hanne Vike og undersøker om snekring av benker er 
et egnet prosjekt for elevene på gården. 

Lars Erik undersøker priser på benker andre steder og innhenter erfaringer fra 
skoler som har vennskapsbenker. 

Ingrid setter opp forslagene som foreligger fra FAU på en liste som kan legges 
frem for elevrådet, slik at de kan gjøre prioriteringer. 

Sak 12-2017/18 Lars Erik informerte kort om SU-møtet som fant sted 27.9.2017. 

Utover ønskene om apparater og utstyr (se sak 11), var tema på SU-møtet ny 
§ 9A i opplæringsloven og ordensreglementet ved Andebu skole. 

Sak 13-2017/18 Eventuelt 

Forslag fra Anne Kari: FAU bør oppfordre skolen til å rette en henvendelse til 
Frivilligsentralen om å bruke pensjonister eller andre frivillige til å være 
vakter/støttespillere i friminuttene. Rektor ba om tid til å ta dette opp med 
personalet og vurdere hva dette vil kreve av skolen, blant annet i forbindelse 
med organisering og innhenting av politiattester. FAU følger opp under 
november-møtet. 

Forslag fra Ursula om at FAU skal arbeide med mobbereduserende tiltak. 
Ursula fortalte om «Bevegelse for å lære», som er en metode hvor bevegelser 
brukes ved innlæring. Metoden skal gi bedre læringseffekt for elever som har 
problemer med stillesittende arbeid og skape bedre relasjoner mellom 
elevene generelt. En spesiallærer ved Andebu skole har allerede tatt metoden 
i bruk. FAU stiller seg bak forslaget om å ta dette mer systematisk i bruk, men 
overlater til skolen og lærerne å avgjøre i hvilket omfang og hvordan. 

Nye foreldre har etterspurt tilbud til ungene i feriene. Både Sentralen i 
Andebu og Kirkens bymisjon i Sandefjord har ulike tilbud. Sentralen har 



informasjon om tilbudene som finnes i kommunen og kan veilede. 
Oppsummeringen som ble sendt fra storforeldremøtet i vår kan formidles til 
nye foreldre. 

FAU har fått spørsmål om det er mulig å kjøpe plass på SFO i ferier for de som 
ikke har plass til daglig. Rektor tror at SFO er fleksible i slike situasjoner.  Den 
enkelte foresatte må hevede seg til SFO med forespørsel.  

Leder på SFO, Laila Leegaard, går av med pensjon 1. desember. Det skal 
ansettes en etterfølger, som skal arbeide på skolen om morgenen, drive med 
administrativt arbeid om formiddagen og ta imot elevene om ettermiddagen. 
Stillingen vil bli utlyst etter høstferien. 

Foreldre med barn på SFO har spurt om det er mulig at barna kan gjøre lekser 
på SFO uten leksehjelp. Det er ikke åpnet for dette pr. i dag. Ursula tar kontakt 
med avdelingsleder på 1.-4. trinn og formidler at det er et ønske at det åpnes 
for å gjøre lekser på SFO. 

Spørsmål fra Solveig Renate: Hvor mye aktivitet legger klassekontaktene på de 
ulike trinnene opp til? 1. klasse skal ha en tur til Sti for øyet og 
pepperkakebaking, 3. trinn skal ha pepperkakebaking første halvår og en tur i 
andre halvår, 2. trinn har en Facebook-gruppe hvor de som har lyst kan legge 
ut meldinger om at de skal på tur og oppfordre andre til å bli med. Dette får 
være opp til det enkelte trinn. Det kan ikke forventes mer av klassekontaktene 
enn ett arrangement i halvåret. Det er selvsagt fritt frem for den enkelte 
foresatte å dra i gang aktiviteter hvor de inviterer alle elever og foreldre på 
trinnet til å delta.  

  


