
  REFERAT 

 

Møte i Nøtterøy Kommunale Foreldreutvalg 

 

Mandag 24.04.2017  Klokken 18.00  –  19.30 

 

Personalrommet Herstad Skole 

 
Tilstede på møtet: Borgheim Skole Inger Marie Flakstad 

   Brattås Skole  Kamilla Hagberg-Olsen 

   Føynland Skole  Jørn Roger Bergland 

   Herstad Skole  Ingvild Nyland Myhre 

   Lindhøy skole  Pål K. Hansen 

   Oserød Skole  Stine Undem 

   Teie Skole  Hedda B. Cisse 

   Teigar Skole  Benedicte Heyerdahl 

   Torød skole  Trine Gervin 

   Vestskogen Skole Tina Silseth Ediassen 

 

   Nøtterøy Kommune Kjell Jensen 

     

 

 

Informasjon fra kommunen: 

 

Det blir 1 til 1 dekning på PC for 7 klasse til høsten. Avhengig av budsjettet er planene at 1-2 

klasse får I pad og 3-6 klasse får PC eller ipad 1 til 1. 

Det blir skylagring, hvor eleven kan skrive sammen med læreren inne på samme dokument. 

Det blir Microsoft Classroom. 01.01.18 fases fronter ut. 

 

Dette krever my opplæring av lærerne. Det blir egne superbrukere på skolene, digitale 

padagoger. Erfaringene fra Lindhøy er positive. Dette er nedfelt i en plan som sendes NKFSU. 

 

Færderskolen: 

Kulturskolen skal bli en del av skolen. Dette ligger i ny rammeplan, mer bredde. Ønsker seg 

en ny app til lag og foreninger, hvor man lett kan finne tilbud på Nøtterøy. Foreløpig må 

hjemme siden oppdateres. Problematisk å reklamere på skolene, da man ønsker å ha gratis 

prinsipp på skolene. 

 

Fra høsten kan barn fra Tjøme søkes inn på spesialavdelinger og mottaksklasser.  

 

Gratis prinsippet: 

Mange synspunkter fra ulike skoler på gratisprinsipper: 

- Det sosiale blir borte, eks skidag.(Teigar) 



- Borgheim kjenner seg ikke igjen i at noe er blitt borte. Godt samarbeid med rektor og 

FAU, men mange diskusjoner. Noen overgangsordninger med ting som har vært 

planlagt lenge. Neste år blir det skoleball, men annen lokalitet. Mulighet til å låne 

kjoler. 

- Tjøme; har hatt en dag hvor foreldre har med mat. Fau selger og man kan søke Fau om 

midler. 

- Herstad holder samme aktivitetsnivå. Godt samarbeid mellom rektor og Fau. Pengene 

i prosjektet er øremerket Fau. De har et fast program og sum på hvert trinn. Fau kjøper 

blomster til lærerne. Regler for bursdager, 50 kr. Ved felles bursdag bare en gave. 

 

Klassekasser: 

Ulik praksis. På Vestskogen er det mye mas om å betale inn slik at man får gjennomført 

aktiviterer. 

 

Info fra Kjell: 

Det er kun skolene i prosjektet som ikke kan ha noe inntekst givende aktiviteter. 

 

 

Fredsreiser: 

Noen foreldre på Teigar har arrangert turer med aktive fredsreiser i høstferien. Lærerne får 

ikke være med. De har funnet ut at dette i følge opplæringsloven er mulig hvis lærerne ønsker 

det.  Dette koster kr.4100 pr. elev. Ikke alle klasser har gjort det. En klasse prøvde med 

dugnad, det gikk ikke.  

 

Tjøme har hatt en slik tur, som de ønsker å fortsette med i Færder.  

 

Kjell Jensen: Dette må det bli en avklaring på. Hvis man skal gjøre dette, så bør alle klasser 

dra, ikke bare noen. Lærerne bør få betalt, ellers kan det oppleves som et press. 

 

Det er mulig å søke midler og ha dugnad. Vil vi ha dorull salg på skolen også? 

 

Alle ta med leksefri skole inn i Fau neste gang. Hva mener vi med leksefri skole? Hva er en 

lekse? Hvilke lekser fremmer læring? Mengdetrening for 1- 2 klasse i lesing? 

 

En time lenger skole dag? 

 

Neste møte i NKFU: 12 juni kl.19.00 – 21.00 på Torød skole. 

 

 

Referent: Kamilla Hagberg-Olsen 

 


