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REFERAT 

 

MØTEREFERAT 
Tittel NKFU-møte Dato/Tid Tirsdag 19.03.13  klokka 19-21 

Sted Herstad skole   

Tilstede         Birgitte Gransæther (Borgheim), Jan Lohne (Brattås), Kent Havstein (Føynland),Anne 

Lise Skeide Edvardsen (Herstad), Ellen Norendal (Torød), Karine Gutu (Teigar), Stig 

Hjelseth (Vestskogen), Wenche Svendsen (Teie) 

Ikke tilstede  Vibeke Henden Nilssen (Oserød), Claese Ellman (Veierland) 
 

Sak nr. Beskrivelse  

26/12-13 Godkjenning av innkalling 
Godkjent 

 

 

27/12-13 Godkjenning av saksliste 
Godkjent 

 

 

28/12-13 

 

Saker til eventuelt  

29/12-13 Gjennomgang av referat fra 22. januar 2013 

Saker som er fulgt opp: 

o Svømmeundervisning i Nøtterøyskolene. Det kan se ut til at det bare 

er Brattås som ikke har det anbefalte antall timer 

svømmeundervisning – representanten for Brattås vil følge opp dette. 

Det vil jobbes videre med å undersøke mulighetene for 

svømmeundervisning i ungdomsskolen. 

o Billedbruk i skolen – kommunen er i ferd med å utarbeide felles 

retningslinjer for dette. Det skal etter planen være ferdig i løpet av 

dette skoleåret. 

 

29/12-13 Leirskole 

Stig har utarbeidet et skriv til kommunen v/John Holmvik med innspill fra NKFU 

ift fremtidens leirskole. Kommunen er positiv til innspillene fra NKFU, og vil i den 

videre prosessen ta kontakt med NKFU for utdyping av innspillene/flere innspill. 

Prosessen er forsinket i kommunen, og saken vil tidligst være ferdig for behandling 

i hovedutvalget i april/mai. 

 

 

30/12-13 Storforeldremøte – Det ble besluttet at storforeldremøte med Håvard Tjora 

arrangeres onsdag 22. mai på Nøtterøy kulturhus. Tjora har bekreftet at han 

kommer den dagen. Anne Lise utarbeider forslag til invitasjon i uken etter 

påske – som inneholder en kort presentasjon av Tjora og innholdet i 

foredraget. Invitasjonen sendes på sirk til de andre i NKFU for 

innspill/kommentarer, og sendes deretter ut som ranselpost til alle elvene i 

barn- og ungdomsskolene på Nøtterøy. I tillegg inviteres lærere. Det vil være 

påmeldingsfrist på invitasjonen. Invitasjonen følges opp med påminnelse ved 

mobilskole. Anne Lise sjekker med kontorpersonell på Herstad om de vil 
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Sak nr. Beskrivelse  

påta seg å ta imot alle påmeldinger. Hvis ikke må den enkelte FAU 

representant ta ansvar for påmeldingen fra sin skole.  

 

Det er ca 2700 elever på Nøtterøy (Borgheim ca 500, Teigar 400, Teie 425, 

Vestskogen 260, Herstad 180, Brattås 200, Oserød 390, Torød 140 og 

Veierland 8, Foynland 166 + Husøy?). Dette innebærer at det potensielt vil 

bli mange som ikke får anledning til å delta på foredraget, da kapasiteten i 

Nøtterøy kulturhus (450) setter begrensninger – det er derfor enighet om at 

ift dette arrangementet er det «først til mølla»-prinsippet som gjelder. Mange 

av foreldrene på 1.trinn deltok på tilsvarende foredrag høsten 2012 – så det 

er grunn til å tro at disse bortfaller. 

 

Når det gjelder dekning av utgiftene til arrangementet (leie av lokale, 

honorar og dekning av reiseutgifter til foredragsholder) er det foreslått at det 

brukes en fordelingsnøkkel basert på elevtall ved den enkelte skole. Det 

varierer hvor god økonomi det enkelte FAU har, så noen av FAUene har 

signalisert at de ift dette arrangementet vil kunne dekke en større andel av 

utgiftene. I tillegg vil Stig sjekke ut mulighetene for å søke stipendmidler. 

 
31/12--13 Henvendelse fra Brattås FAU til Nøtterøy kommune vedr differensiert betaling 

på SFO 

Brattås SFO har midlertidige lokaler i Grindeløkka skoles lokaler. Dette innebærer 

at elevene bruker mye av tiden de ellers kunne vært på SFO til å sitte i buss til og 

fra midlertidige Brattås skole. Dette har medført at foreldrene ser et behov for 

mulighetene for et mer differensiert sfo-tilbud – for eksempel, kun sfo om 

morgenen, eller kun på ettermiddag. Med dagens ordning er dette ikke mulig.  

 

Leder av FAU ved Brattås skole har sendt et brev til hovedutvalget for oppvekst og 

kultur, og til rådmannen i kommunen der han ber kommunen om at Brattås elevene 

gis en mulighet til et mer differensiert SFO tilbud – og at det samme skal gjelde 

generelt for alle Nøtterøy skolene. 

 

John Holmvik i kommunen opplyser at det pågår en utredning om muligheten for en 

slik differensiering, men at dette arbeidet ikke vil være klart før til høsten. NKFU 

stiller seg bak forslaget fra Brattås FAU, og Stig følger opp den videre prosessen 

overfor kommunen. 
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32/12-13 Skolerunden 

 

Borgheim 

Det jobbes videre med nytt nærmiljøanlegg, der foreldre, kommunen og 

idrettskontakten har engasjert seg i prosjektet. Det har vært stor suksess at 

foreldre deltar som nattravner. 

 

Brattås 

Ser frem til nytt bygg – utsatt innflytting til 01.01.14. Arbeider med å legge 

best mulig til rette ift midlertidig skole og SFO – trafikksikkerhet ifm 

busstransport til og fra. Har satt i gang trivsel leder prosjekt. Prøver å lage 

sosiale arenaer for foreldre. Det er arrangert disko for 5.-7- trinn. Lærerne får 

veiledning ift tilpasset undervisning. 

 

Torød 

Ny (midlertidig) rektor. Planlegger dugnader i nærmiljøanlegget (skogen) og 

i skolegården. Jobber med hjem – skole kommunikasjon. Skolen har blitt 

mljøtårnsertifisert. 

 

Teie 

Evaluering av årshjulet. Avklaring av roller, FAU, klassekontakter, rektor. 

Rutiner ift forebygging/håndtering av mobbing. Skolen har nå en SFO med 

et godt og variert innhold. 

 

Herstad 

Ønsker å høre andre skolers erfaringer med å støtte skole-prosjekt i Sierra 

Leone. Fokus på sunn mat på SFO. 

 

Teigar 

God oppslutning ift nattravnene. Avholdt spørreundersøkelse ift samarbeid 

skole-hjem – veldig lav svarprosent. 

 

Foynland 

Sammenslåing med Husøy skole medfører utbygging av eksisterende skole – 

sammenslåingen vil øke elevantallet med nesten 100 (fra 160 – 250). Har 

fokus på trafikksikkerheten ifm utvidelsen av elevantallet. 

 

Vestskogen 

Manglende vedlikehold av skolen. Har fått bedret ventilasjon og 

solavskjerming. Ny kunstgressbane vil stå klar høsten 2013. Har samarbeidet 

med elevrådet ift skilting til skolen. Skolen har blitt PALS-skole. Lærerne er 

positive – og en ser allerede en stor effekt på elevene. Foreldrene blir også 

involvert. PALS omfatter både samarbeidet skole-foreldre, og lærer-elev. 

Kjell Jensen i kommunen er prosjektleder, og ønsker at flere skoler blir 

PALS-skoler. Ellers jobbes det med årets 17. mai arrangement. 

 
 

Neste møte:  

 Stig hører med Claese om Veierland skole vil være vert for siste NKFU 

møte før ferien. Aktuelle datoer er 28. mai eller 4. juni. 
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Nøtterøy 21.03.2013 

 

  

Anne Lise Skeide Edvardsen 

 

 Vikar-sekretær  

 


