
FÆRDER KOMMUNALE FORELDREUTVALG 
Referat fra møte 29.nov 2017, Torød skole 
 
 

 
SAKER: 
6/2017-2018 VEDTEKTER 

Stine (leder) leste gjennom vedtektene og endret formuleringer der vi syns 
det trengtes. Renskrevet forslag til endringer kommer som eget vedlegg. 

7/2017-2018 INFO FRA KOMMUNEN V/ KJELL JENSEN  
Nye Labakken skole 

 åpnes om 2,5 år, høsten 2020 
 siste hånd på plantegninger legges nå 
 jobbes med personal-kabal 
 rektor pekes ut i 2018, sannynligvis intern rekruttering 
 Gruppe 10 skal inn i skolen, sammen med mottaks-klassen 
 kulturskolen er planlagt inn 
 motorikk-hall, forhåpentligvis med klatrevegg 
 black-box til forestillinger mm 
 tre skolekulturer skal gå sammen, jobbes bra med dette allerede 

Nye læreplaner implementeres høsten 2020 
 Færre mål, større mulighet for å gå i dybden 
 Bl.a fokus på livsmestring og demokrati-forståelse 

Fronter 
 Fronter skal ut, og det letes etter ny leverandør 
 Foreløpig brukes Office 365-løsningen 

Ny hjemmeside 
 kommer etter jul, mer brukervennlig, alle skjemaer samles der 

Innsatsteam mot mobbing 
 ett team på hver skole, sammensatt av sosiallærer, rektor, helsesøster, 

PPT 
Tiltak mot skolevegring 

 kobles mot innsatsteamet 
 ledes av kommunepsykologen 

Foreldreskolen 
 Brosjyre ute nå. Temaene er veiledende, ikke detaljstyrte for hver 

Skole Tilstede Navn Epost-adr 
Brattås  X Kamilla Hagberg-Olsen kamilla.hagberg.olsen@gmail.com 
Føynland X Jørn Roger Bersland 

(Nestleder) 
j.rogern@hotmail.com 

Herstad  X Linda Havstein Myhra Linda.Havstein@myhra.ws 
Lindhøy    
Oserød X Stine Undem (Leder) stine@undem.net 
Teie    
Torød X Trine Gervin tr-j@online.no 
Vestskogen X Tina Silseth Ediassen tin-edia@hotmail.com 
Borgheim ungd.sk X Ole A. Hafell ohafell@hotmail.com 
Teigar ungd.sk    
Tjøme ungd.sk    
Færder kommune X Kjell Jensen Kjell.jensen@notteroy.kommune.no 

” X John Martin Holmvik John.martin.holmvik@notteroy.kom
mune.no 
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skole 
8/2017-2018 LEIRSKOLE 

De ulike skolene meddelte sine ønsker til John, kommunens representant 
Med unntak av skolene på Teie var det en klar trend at man ønsket seg                                  
turer i nærområdet med flest mulig overnattinger (4). De fleste ønsket seg tur 
i løpet av 6.trinn, noen også i 7., og en i 8.trinn.   

9/2017-2018 SAKER FRA FAU-ene 
Torød: Misnøye med SFO-åpningstidene og lite fleksibilitet i forhold til prising 
av når barna var tilstede (før/etter skolen). Lite fornøyd med samletilbudet i 
feriene, når en del barn må være på ukjente SFO’er. Ønsker heller et tilbud om 
å være på kjent SFO, med få ansatte og barn. Får relativt god støtte fra de 
andre repr i FKFU. Det er en sak om dette ute på høring, med frist 15.des. 
FAU-ene oppfordres til å sende inn høringssvar. 
Teigar: Mye prøver i 8.trinn! Veldig avhengig av læreren. Elever merker 
ulikhetene når de sammenligner seg med andre klasser/skoler. Oppleves 
dårlig.  

10/2017-2018 EVENTUELT 
Ingen saker meldt 

 
Saker til neste møte: 

 Hvordan jobbe med prosjekt ”Leksefri”? Må diskutere med Kjell Jensen 
 Leksetid 

 
Neste møter: 

 8.febr på Teie skole 
 12.apr på Føynland skole 
 6.jun på Lindhøy skole 
 Alle møter kl.19-21 
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Ole Hafell, ref 


