
Møte i FAU ved Andebu skole 
22. november 2017 
 

Sted og tid: Klasserom 5 ved Andebu skole kl. 18.00-20.00. 

Til stede: Rektor Stine Borg, Ursula Johanna Aas (1. trinn), Stine Romøren (1. trinn), Silje Steinstø (2. 

trinn), Lars Erik Nystuen (3. trinn), Malin Møyland Gran (4. trinn), Line-Jeanette Askjem (5. trinn), 

Ingrid Knotten Haugberg (5. trinn), Anette Gulli (6. trinn). 

Referatet fra forrige møte ble godkjent. Oppdatering på oppfølgingspunkter i referatet: 

‐ Lars Erik har gitt tilbakemelding til 17. mai-komitéen angående disponering av overskudd. 

‐ Det har vært en underskriftskampanje blant foreldre ved SFO angående utvidet åpningstid. 

FAU foretar oss ikke noe i den forbindelse. 

‐ Rektor har tatt opp i personalet spørsmålet om å engasjere voksne fra Frivilligsentralen som 

vakter i skolegården. Andebu skole ønsker foreløpig ikke å innlede et slikt samarbeid. 

‐ Ursula fikk i oppdrag å undersøke muligheten til å gjøre lekser på SFO. Det er nå satt av et 

eget rom til dette to dager i uken hvor elever som ønsker det kan sitte og gjøre lekser (uten 

leksehjelp). 

Sak 14-2017/18 Trafikkforhold 

Mette Magnussen fra Trygg trafikk informerte om trafikksikker skole og 
hjertesone. 

Trafikksikker skole 

Andebu skole var i gang med et samarbeid med Trygg trafikk for å bli godkjent 
som «Trafikksikker skole»/«Trafikksikker kommune», men dette arbeidet har 
stoppet opp i prosessen med sammenslåing til Sandefjord kommune. 

Hva skal til for å bli trafikksikker skole? 

Kriterier: 
‐ Bygger på opplæringsloven og kunnskapsløftet 
‐ Målene for kunnskap om trafikk er beskrevet i kroppsøving (4. og 7. 

trinn) og naturfag (10. trinn) 
‐ Skolen gir i samarbeid med FAU anbefalinger til foresatte om sykling 

til skolen 
‐ Skolen har rutiner for å ivareta sikkerheten på turer 
‐ Gode løsninger for vareleveranser til skolen 
‐ Skolen skal ha gode rutiner for at planer blir fulgt og ha en 

trafikkansvarlig 
‐ Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte 
‐ Foreldre bli involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid, f.eks. gjennom 

FAU 

Godkjenning: 
‐ Skriftlig bekreftelse fra rektor på at alle kriterier er oppfylt 
‐ Rutiner for transport på turer i skolens regi 
‐ Årsplan/lokal læreplan som viser at trafikk er integrert i planen 
‐ Oversikt som viser at trafikk er tema på foreldremøter 



Rektor informerte om at Andebu skole har det meste av det nevnt på plass, 
men mangler skriftlighet og dokumentasjon. 

Hjertesone 

Nytt prosjekt. Ingen skoler i Vestfold er hjertesoneskole. Blant annet Gokstad 
skole er i gang med et arbeid for å bli det. «Oppskriften» vil variere fra skole 
til skole ut fra lokale forhold/utfordringer. Det finnes en Facebook-side om 
hjertesone og en film om temaet, «Låt gå», som med fordel kan vises på 
foreldremøter. 

Hvordan finne hjertesonen? Identifiser farlige områder, etabler trygge 
områder (droppsone, parkering), etabler gode rutiner (gå/sykle til skolen) 

Det kan være en idé å etablere en trafikkgruppe på skolen. For å lykkes, må en 
ha med seg kommunen, skoleledelsen, foreldrene og elevene. Idéer: Lage 
følgegrupper, god sykkelparkering, bedre skilting (må være forbudsskilt hvis 
det skal kunne reageres ved brudd), male hjertesonelogo på gangfeltene inn 
til skolen. 

Andebu skoles største utfordring pr. i dag: Busstrafikken på rundkjøringen 
mellom Andebu skole og ungdomsskolen. Det er en bekymring at 
busstrafikken er så nær skolen. Annet stoppested for skolebussene har vært 
tema i sentrumsplanene, men dette blir stadig skjøvet på. 

Tips til FAU:  
‐ Involvere kommunen (Phillip Longva Karlsen) og sammen se på fysiske 

forhold rundt skolen. 
‐ Trygg trafikk er forsiktige med å anbefale skolepatrulje, fordi det er 

uheldig at barn skal ha ansvar for andre barns sikkerhet. Voksne 
trafikkvakter er et godt alternativ. 

‐ Uttalelse angående trafikksituasjonen i forbindelse med 
byggeprosjekt ved skolene. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Trafikksituasjonen i forbindelse med bygging av nytt omsorgsbygg 

FAU ved Andebu ungdomsskole og FAU ved Andebu barneskole er enige om å 
sende felles brev til Sandefjord kommune og Statens vegvesen. Utkast til brev 
ble sendt som vedlegg til innkallingen. Ingen av møtedeltakerne hadde 
innvendinger eller kommentarer til innhold og formuleringer, og det var 
enighet i FAU om at brevet bør sendes. FAU ved ungdomsskolen ville ta 
brevet opp i SU før utsending. Lars Erik holder kontakten med FAU ved 
ungdomsskolen frem mot utsending av brev. 

Sak 15-2017/18 Regnskap FAU 

Lars Erik ønsker at leder orienterer om status økonomi i hvert møte. 

Saldo pr. 22.11. er kr 97 449,75. 

Sak 16-2017/18 Bevilgning av penger 

Elevrådet har hatt møte hvor de vurderte vårt forslag til bruk av penger fra 
FAU. Elevrådet satte opp følgende ønsker i prioritert rekkefølge: 

1. Skranke/lekeapparater (dumpehuske) 



2. Nye basketballkurver 
3. Bordtennisracketer 
4. Ny vanndispenser ved hovedinngangen 
5. Akematter med tau 
6. Krakker til å sitte på i skolegården 
7. Vannpost ved kunstgressbanen 

FAU ønsker umiddelbart å bevilge penger vanndispenser til hovedinngangen, 
forutsatt at den koster under 10 000 kr. Rektor oppfordres samtidig til å 
spørre vaktmester om forslag til alternativ plassering for den gamle 
dispenseren som fremdeles fungerer. 

FAU ønsker umiddelbart å bevilge penger til 5 sett bordtennisracketer.  

Prosjekt vennskapsbenk går FAU inn for. Hanne Vike har stilt seg positiv til å 
lage vennskapsbenk sammen med elevene som har et undervisningstilbud på 
hennes gård. Lions har sagt seg villige til å stille med 2-3 mann som 
snekkerkyndig hjelp. Vi legger opp til at elevene som skal være med på å lage 
benken blir utfordret til selv å «designe» benken. Rektor og elevrådet 
godkjenner utformingen før byggingen starter. Målet er at benken kan 
avdukes under vennskapsuken til høsten. 

FAU ønsker å undersøke priser på ulike lekeapparater før vi fatter beslutning 
om evt. bevilgning. Det kom et tips om å vurdere «tigerløype» av typen de har 
på Røråstoppen skole i Re. 

Skolen har ingen innkjøpsavtaler når det gjelder lekeapparater, så FAU står 
fritt til å innhente tilbud. Kommunen må forhåndsgodkjenne apparatet med 
tanke på at kommunen skal følge opp med kontroll og vedlikehold. 
Lekeapparater er kostbare, så det kan være aktuelt å søke midler fra 
Gjensidigestiftelsen, Sparebankfondet eller andre. 

Rektor informerte om at fotballnett er anskaffet. De er på skolen, men vil bli 
satt opp først til våren for å unngå slitasje/ødeleggelse gjennom vinteren. 

Sak 17-2017/18 Storforeldremøte våren 2018 

Malin var på møte i «Foreldrenettverket 13+» i Sandefjord i oktober. Malin 
har vært i kontakt med FAU ved Høyjord og Kodal skoler og Andebu 
ungdomsskole og spurt om disse er positive til å arrangere et felles 
storforeldremøte (f.eks. på Solhaug) våren 2018. «Foreldrenettverket 13+» tar 
opp temaer som barne- og ungdomsoppdragelse og rus. Nettverket har en 
Facebook-side hvor foreldre kan utveksle erfaringer, stille spørsmål osv. 

FAU er positive til å arrangere foreldremøte sammen med de andre skolene 
våren 2018. Vi undersøker hva de andre skolene har kommet frem til og 
diskuterer innhold. Vi samarbeider med skolen om dette og følger opp etter 
nyttår. 

Rektor informerte om at kursopplegget «Kjærlighet og grenser» er nå flyttet 
ned til 7. trinn. 

Sak 18-2017/18 Felles Halloween-arrangement 

Foreldre på 5. trinn har ytret ønske om å arrangere en felles «feiring» av 
Halloween/«Hallo venn», f.eks. på Solhaug i form av diskotek med godteri, 
evt. med utkledning. 



Foreldre på flere trinn har ytret ønske om et «Hallo venn»-arrangement. FAU 
kan evt. ta initiativ til og organisere arrangementet. Vi tenker på det og tar det 
opp i neste møte. 

Sak 19-2017/18 Orientering om kommunalt foreldreutvalg (KFU) ved Lars Erik 

I «gamle» Sandefjord kommune var det organisert et Kommunalt 
Foreldreutvalg (KFU). Dette har ligget litt «nede», men er nå tatt opp igjen i 
regi av Anette Hvidsten fra Gokstad Skole. KFU skal være et bindeledd inn mot 
Utvalg for oppvekst og kunnskap. KFU håndterer saker som omhandler tema 
gjeldende for hele kommunen, f.eks. åpningstider på SFO.  

Hver ungdomsskolekrets skal ha en representant i styret. For Andebu-skolene, 
er Ole Kristian Høyjord representant i styret. 

KFU har oppfordret FAU-ene i kommunen til å skaffe eget org.nr. med tanke 
på ansvarsforhold rundt kontoen som FAU disponerer. Det er ikke forelagt 
konkret informasjon eller bestemmelser som sier at vi må kjøre prosess for å 
få eget org.nr. for FAU ved Andebu Skole. Heller ikke rektor er kjent med 
dette. 

Vi forholder oss rolig inntil videre.  

Sak 20-2017/18 Eventuelt 

Orienteringer fra rektor: 

Elevundersøkelse gjennomføres på 6. og 7. trinn i løpet av desember. Skolen 
er pålagt å gjøre dette på 7. trinn. Andebu skole har valgt å gjennomføre 
undersøkelsen på to trinn for å kunne følge utviklingen.  

I desember vil Andebu skole også gjennomføre foreldreundersøkelse på 3. og 
6. trinn for å kartlegge skole-hjem-samarbeidet. Foreldreundersøkelsen er en 
del av Sandefjord kommunes opplegg. Undersøkelsene vil bli gjennomgått i 
SU og FAU i januar. Vi vil få et sammendrag til gjennomsyn før FAU-møtet i 
januar. 

Elevpermisjoner. Sandefjord kommune følger opp dette med bakgrunn i 
informasjon om skolenes praksis og meldinger fra Fylkesmannen om saker 
hvor foreldre mener at barnet ikke har fått den opplæring det har krav på. 
Rektor vil gjøre vurderinger av forsvarligheten ved å gi permisjon. Forskjellen 
fra tidligere er at nå skal rektor, ikke kontaktlærer, vurdere om det kan gis 
permisjon. Gjelder fravær fra én dag og lenger. Dette vil innebære en 
innskjerping av praksis. Brev til alle foreldre vil bli sendt fra skolen. 

 

Referatene fra FAU-møtene publiseres på skolens nettside. FAU ba rektor om 
å oppfordre kontaktlærerne til å informere om dette i ukebrevene. 

  


