
FAU møte 26.08.20 

Tilstede: Ursula, Sigrun, Siw Renate, Erlend, Espen, Roy, Gunvor, Stine og Linn-Katrin  
 
Saker 

 18-2019/2020. «Læring i bevegelse».  

De av oss som var tilstede fikk prøve oss på noen aktiviteter og det skapte både engasjement og en 
bedre forståelse av hva «læring i bevegelse» kan være. Etter å ha prøvd ut tre ulike aktiviteter gikk vi 
inn for å ta resten av møtet innendørs.  
 

 Hvilke tanker og refleksjoner gjorde vi oss etter å ha testet det ut? 
o Bra - elevene slipper å sitte stille hele tiden.  
o Kan kombineres med uteskole.  
o Mer engasjement og lettere for elevene å konsentrere seg. 
o Skolen jobber med det, og det har fått et løft etter corona og med fagfornyelsen. 
o Bedre læring, trivsel og helse. 

 
Ursula informerte kort om hvorfor FAU tok initiativ til å sette i gang et slikt prosjekt.  

 FAU ønsket å jobbe mer med å bedre det sosiale miljøet. Erfaringer viser at trivselen øker 
og da går mobbingen ned. 

 Mer bevegelse, gjør det lettere lære. Man får flere læringsarenaer som kan gi flere elever 
økt læring og motivasjon. 

 Man blir glad av å bevege seg. 

 Alle kan være med, uavhengig av kunnskaper og ferdighetsnivå. 
 
Vi søker på nytt Sparebankstiftelsen, Andebu Sparebank og en organisasjon til. Viktig at søknaden 
skiller seg ut og at vi prøver å lage et prosjekt ikke alle andre søker om. Søknaden sendes ut til alle 
medlemmene av FAU og de får mulighet til å komme med innspill og forslag til endringer og 
forbedringer av søknaden. Vi søker om midler til å lønne en halv stilling på skolen for å drive både 
prosjektet og holde «trykket» og engasjementet oppe på skolen. Skolen bruker det, men det blir fort 
glemt at de har en del materiell allerede. Dersom skolen ønsker/trenger mer materiell er det bare å 
spørre FAU om bistand til å lage/skaffe dette.  
 

 19-2019/2020 «Leksefri skole»  

Rektor gjorde en kartleggingsrunde i mars blant lærerne i mars om dette med lekser og deres syn på 
lekser. Det er to ting som lærerne mener er viktige grunner til at man gir lekser.  

1. Viktig å lære elevene plikter fra en tidlig alder.  
2. Grunnleggende tro på at det å repetere det man har lært hjemme bedrer læring. 

 
Lekser står ikke i opplæringsloven, men det er godt etablert i Sandefjord. 
Skolen har plikt til å tilby leksehjelp. Det tilbys fra 4.klasse.  
 
Det viser seg at Andebu skole er en av skolene i kommunen med minst lekser, sammenlignet med de 
andre barneskolene.  
  



Om det er slik at foreldre og FAU ønsker at skolen skal bli leksefri er det en prosess som må gjøres 
først:   

 Først må man kartlegge foreldrenes syn og meninger om lekser og leksefriskole.  Det 
initiativet og kartleggingen må gjøres av FAU. Dersom det er flertall for leksefri, bør man 
kartlegge hvilke andre FAU’er som ønsker det samme.  

 Dersom det er flere FAU’er som vil det samme, kan man ta det opp som sak i KFU 
(Kommunalt foreldreutvalg)  

 Det er KFU som kan og må ta opp saken med politikerne som kommer med en avgjørelse. 
 
Etter rektors orientering ble det en god samtale og diskusjon omkring temaet. Rektor tar med seg 
innspillene vi kom med tilbake til lærerne.  
Her er noen av innspillene som kom.  

 Lekser blir litt på akkord. Blir litt preg av å «bare få gjort det». 

 Blir ofte lange diskusjoner om hvorfor leksene skal gjøres. De tar ofte lengre tid, enn 
tiden leksene faktisk tar.  

 På utviklingssamtalene kommer alltid lekser opp, og det føles innimellom som om vi som 
foreldre blir målt på hvor flinke vi er på å få lekser gjort.  

 Mer varierte lekser 
o Leksene oppfattes fort som kjedelige og lite motiverende når det uke etter uke er 

samme type lekse som gis. 

 Fint om leksene er mer individuelt tilpasset eleven.  

 Målet må være at leksene ikke skal drepe lærelysten. 
 
FAU ønsker at lærerne skal være leksebevisste – er det en pedagogisk begrunnelse bak leksene som 
gis. Kritisk refleksjon rundt hvilke oppgaver som gis. Passe på å mer variasjon i leksene.  
 
Viktig at foresatte som har utfordringer med lekser, kan ta det opp med den læreren eller med 
klassekontaktene. Om man ikke føler eller opplever at man blir hørt kan man ta det opp med 
avdelingsleder eventuelt rektor.  
 
20-2019/2020 Trafikksituasjonen ved skolen. 
FAU engasjerte seg om Sangeplassen. Per Ivar, Rektor og kommunen hadde befaring om hva som 
kunne gjøres for å bedre trafikksikkerheten. Befaringen kom etter et par uheldige hendelser, under 
byggingen av parken og oppussing av Herredshuset.  
 
Et av tiltakene fra befaringen var forhøyet fortauskant for at biler ikke kan kjøre opp på fortauet og 
skilt. Det er det nå bevilget penger til, men man vet ikke når. Rektor følger opp. 
Ansatte er oppfordret til å parkere på den nye parkeringsplassen, for å ikke la det bli så trangt når 
foreldre leverer barn. Det blir gjort i stor grad og det har så langt i år ikke vært noen hendelser.  
 
Hjertesone og samarbeid med ungdomsskolen. Det samarbeidet kom aldri i gang pga Covid-19, men 
det vil bli gjenopptatt i løpet av høsten. 
 
21-2019/2020 «Eventuelt» 

 Spising. Flertallet av FAU ønsker å utvide tiden barna har til å spise. Det har alltid vært 15 

minutters spisefri. Rektor tar en runde med lærerne og kartlegger hvor mange elever det er 

som har behov for lengre spisetid. Er det mange elever er en mulighet å øke til 20 minutter 

spising og 20 minutters spisefri. Det har ikke vært et stort problem for de aller fleste elevene 

tidligere år.  

Kommentert [LV1]: For noen kan dette ta 

Kommentert [LV2]:  



 FAU sin rolle og hvordan kan FAU jobbe i slike situasjoner, eller trengs ikke FAU i slike 

situasjoner. 

o FAU trengs, og dersom det blir en ny nedstenging vil man forsøke å avholde digitale 

møter, slik at ikke all aktivitet stopper opp slik det ble i våres.  

 Informasjon fra rektor.  

o Skolen er nymalt, det er byttet en del vinduer og nye dører, blant annet. Skal være 

ferdig til høstferien. 

o Det kommer ny fasade og vindeltrapp mot «parken» 

o Foreldremøter høsten 2020 

 Det har ikke kommet en avklaring fra skoleledelsen. Den kommer i 

månedsskiftet august/september. Skolen tenker og jobber med å finne gode 

alternativer dersom man ikke kan avholde fysiske foreldremøter. 

1.klasseforeldrene får «miniforeldremøte» på oppstartsamtalene som 

allerede er godt i gang.  

 
Referent: Linn-Katrin Vestly 
 


