
FAUMØTE 21.10.11 

Tilstede: Silje Steinstø, Mona Kværne, Solveig Hem, Kristin Hove-Ødegård, Vibeke 
Eriksen, Marthe Thue, May Elisabeth Mathiassen, Siw Renate Sjøstrand, Stine Borg 
og Linn-Katrin Vestly 
Frafall: Celina Aho, Lisa Aspås,  
 
1-2020/21 Valg 
  
Nytt styre består av følgende medlemmer:  
 
Leder: Linn-Katrin Vestly 
Nestleder: Per Ivar Rød 
Sekretær og kasserer: Silje Steinstø 
SU-representanter: Marthe Thue og Linn-Katrin Vestly 
SFO-kontakt: Kristin Hove-Ødegård 
 
2-2020-21 Gjennomgang av sosial plan/ordensreglement v/rektor 
 
Ordensreglementet for Sandefjord kommune ble gjennomgått. Målet er at elevene 
skal ha et godt læringsmiljø og god trivsel på skolen. Det gir bedre læring for 
elevene. 
 
Rektor gikk gjennom de viktigste momentene i både sosial plan og 
ordensreglementet. 
 
Fagfornyelsen gjør at man planlegger for 6 uker av gangen, som vil si at hvert tema 
jobbes med i 6 uker. Når man planlegger de ulike temaene er det mye fokus på 
skolens sosiale plan, tverrfaglighet og elevens læringsmiljø.  
 
3-2020/21 kommunens faglige mål 
 
Kommunen har noen felles faglige mål for alle grunnskolene i kommunen.  
Følgende mål er gjeldene for barneskolen.  
 

 1. trinn fokus er lesing. Alle skal ha knekt lesekoden i løpet av første klasse.  
 

 Nasjonale prøver brukes inn mot kommunens resultatmål for 5.trinn.  
 

o Andebu har et økt fokus på lesing de siste årene og håpet er at den 
gode trenden fortsetter og ikke bare var et «blaff». Det blir også et 
kommunalt mål. 

 

 Antall elever som mottar spes.ped. skal ned. Det kommunale målet er 7%.  
o Andebu skole vil ikke nå det kommunale målet inneværende år.  

 

 Nullvisjon om mobbing. Både lokalt og nasjonalt. 

 Fagfornyelsen er et naturlig satsningsområde.  



o Skolene tester ut ulike digitale løsninger, som skal komme i 
basisfagene fra neste år. Det skal lages en digital skolesekk. Det vil si 
at det vil bli mer bruk av digitale læremidler.  
 

 
4-2020/21 Elevpermisjoner 
 
Alle søknader går til rektor. Det er en praksis Sandefjord kommune ønsker seg slik at 
det blir en lik håndheving av reglene. 
 
«Nei» fra rektor betyr ikke at man ikke kan reise. Det handler om at rektor ikke kan 
gå god for at fraværet ikke får konsekvenser for elevens læring. 
Ja betyr at eleven skolen vurderer at permisjonen ikke går utover elevens faglige 
utvikling. 
 
 
5-2020/21 §9A og aktivitetsplan 
 
Elevens subjektive oppfattelse av skolen. 
Fem delmål 

1. Følge med i skolehverdagen. Både i friminutt og i timer. 
2. Ansatte har plikt til å gripe inn 
3. Ansatte har plikt til å varsle rektor om elever som opplever et trygt og 
4. Undersøkelser og skriftlig dokumentasjon. Ofte løses sakene her. 
5. Om ikke tiltakene lykkes går man videre og lager en aktivitetsplan. Det er 

viktig å finne ut hva som er problemet og hvilke tiltak som bør settes inn. 

6-2020/21 Prioriterte oppgaver i FAU dette skoleåret/videreføring av saker fra 
fjoråret 

1. Hjertesone.  
2. Læring i bevegelse. 

7-2020/21 Møtedatoer i FAU 2020/21 
 
Innkallinger kommer på mail. Forfall meldes til skolens sekretær som kaller inn vara. 
 
Neste møte blir 01.12.20. 
 
8-2020/21 Eventuelt 
 
Aktiviteter og samlinger i skolegården på ettermiddager og kveld er ikke skolens 
hovedansvar. Her bør det være et økt engasjement fra foreldre og foreldre bør drive 
mer oppsøkende virksomhet på ettermiddager, kvelder og helger. 
FAU lager en felles melding som legges ut på Facebook-gruppene for 4-7 trinn, da 

det er her det er størst behov.  

 

Referent: Linn-Katrin Vestly 


