
Referat fra FAU møte 29.09.21 

 

Til stede: Linn-Katrin Vestly, Astrid Sørsdal Fodnæss, May Elisabeth Mathiassen, Stine Borg,  

Sigrun Orerød, Kristin Rosenløw Eeg og Une Siltvedt 

___________________________________________________________________________ 

1. Hva er FAU og hva innebærer det å være foreldrerepresentant. 

En kort innføring av hva dette innebærer. 

 

2.  Valg av styret. 

Disse ble valgt:  

Leder: Linn-Katrin Vestly 

Nestleder: Per Ivar Rød 

Kasserer: Silje Steinstø 

SU – Representanter: Linn-Katrin Vestly og Astrid Sørsdal Fodnaess 

Foreldrekontakt SFO: Kristin Rosenløw Eeg 

Sekretær: Une Siltvedt 

 

3.  Satsningsområder 2021-2022 

Stine Borg går imellom de nye satsingsområdene for Andebu skole. 

Der de legger veldig vekt på å tilpasse nivået til hver enkelte der eleven er.  

Dette skal kartlegges godt.  

Det er 6 nye grunnleggende punkter som skal jobbes ekstra med og dette er: Lesing – Vurdering – 

Grunnleggende ferdigheter – Oppfølging, og bruk av kartlegginger, TPO, og Sosial Kompetanse. 

 

4.  Trafikksikkerhetsplan for Andebu Skole 

Det er laget en grundig plan for Andebu skolen som jobbes godt med.  

Stine Borg går gjennom denne med oss i FAU. 

Rektor og avdelingslederne er ute hver dag for å se at ting går fint for seg ved skoleslutt og start når 

bussene kommer, og drar av gårde etter skoleslutt/start. 

Det er klare regler og god oversikt over hvordan sikkerheten i varetas i skoletiden. 

Denne trafikksikkerhetsplanen skal legges ut på Andebu kommune sin hjemmeside og den skal være 

lett tilgjengelig 



 

5.  Prioriterte satsningsområder for FAU skoleåret 2021-2022 

Se nærmere muligheten for å bli en dysleksi vennlig skole. For å styrke lesing og oppdage tidlig om de 

eventuelt har vanskeligheter. 

Elevene ønsker seg en oppgradering av skolegården og ønsker at elevrådet og FAU skal samarbeide 

om dette. FAU stiller seg positive til dette samarbeidet.  

Hva kan vi i FAU gjøre for å få slutt på alt som skjer rundt skolen etter skoletid. 

Er det noe vi kan bidra med eller gjøre her for å få stopp på det? 

Eventuelt:  

Rektor Stine Borg sitter nå sammen med elevene i elevrådet. Det er mange flotte elever med mange 

gode innspill og ideer til ting de kan bidra med.  

De jobber blant annet med en oppgave om å ordne med skolegården. 

 

Skolens bruk av parken. 

Dette er en park alle kan benytte. Denne ble flittig brukt i korona tiden av skolen da de måtte ha 

soner å dele klassene i frimuttene. 

Etter tilbakemeldinger så har skolen tonet ned bruken litt for en periode for å gi andre som vil bruke 

den mer tilgang. 

 

______________________________ 


