
FKFU - Færder kommunale foreldreutvalg 

FKFU et felles samarbeidsforum for alle skolene i Færder Kommune. Vi møtes 4-5 ganger i året for å drøfte saker som berører flere 

skoler. FKFU er ikke et lovpålagt utvalg, men et selvstendig organ, opprettet og driftet av de foresatte. Kommunen deltar dersom det 

er ønske om det. En representant fra hver FAU i skolene deltar i FKFU. 

 

FKFU - Færder kommunale foreldreutvalg 

Møtereferat 

Onsdag 15. januar 2020 Klokken 18:00 – 20:00, Sted: Teie Skole 

Tilstede Skole FAU rep. Til FKFU e-post 

v Teigar ungdomsskole Jorunn Johannessen jorunn_cecilie@hotmail.com  

v Teie Skole Tarald Høy tarald.hoy@online.no 

v Borgheim ungdomsskole Kristin Kyllingstad kristinkyllingstad@gmail.com  

  Brattås skole Kari Anne Grytnes k-grytne@online.no 

  Føynland skole Per-Magnus (Sæther) Holth holth99@gmail.com  

v Herstad skole Linda Havstein Myhra linda.havstein@myhra.ws  

  Oserød skole Hege Asp hegeasp@gmail.com  

  Lindhøy skole Caspar Rieber-Mohn crieber.mohn@gmail.com  

  Tjøme Ungdomsskole Anniken Johnsgård anni-la@online.no 

  Torød skole Trine Gervin tr-j@online.no 

v Vestskogen skole Katrine Viken Foyn  vikenkatrine@hotmail.com  

  Steiner Skolen (Vid. skolen) Marianne Store marianne.store@gmail.com  

  Steiner Skolen (Gr. skolen)     

v Færder kommune Kjell Jensen kjell.jensen@faerder.kommune.no  

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste  

2 Nytt fra kommunen, ved Virksomhetsleder skole Kjell Jensen (skolesjefen) 
 
1; foreløpige tanker om prosess for å utarbeide ny Kvalitetsplan for Oppvekst: 

o For å se på alle enheter under oppvekst-sektoren under ett.  

o SFO vil komme mer i fokus (ikke bare omsorg og fritid), erfaring skal 

høstes fra andre skoler. 

o Få mer kvalitet ut fra eksisterende ressurser 

2; utarbeidelse av ny IKT – plan 
o Dagens plan revideres og gjøres mer ambisiøs 

o «Adaptiv» læring, multismart øving i et helhetlig opplegg 

o Må ha en klok holdning til dette, ikke bli forført av maskinene. 

o Kompetanse blir et sentralt punkt i planen. 

3; litt om fagfornyelsen - nye læreplaner i fag: 
o Færder er kommet langt 

o Målrettet arbeid i gang.  

o Finne hensiktsmessige vurderingsverktøy (se pkt om Skooler) 

4; litt om «Vold og utagering» og «skolevegring» 
o Foreldreveiledning er samlet på ett sted: på Familiens Hus 

o «COS» og «circle of security” (trygghetssirkelen) blir nå satset på 

som relasjonstanke I Færder skolene 

o To veiledere er laget som ligger på kommunen nettside 

▪ «Nærvær og fravær» og 

▪ «Vold og utagering» 

 

 

Skolesjef 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

5; litt om planlagte endringer i forhold til de forsterkede avdelingene på 
ungdomstrinnet: 

o Teigar Sør; består. Borgheim Nord; legges ned eller endres 

6; litt om tiltaksavdeling (i første runde samordning av familieveiledning) 
o Se pkt 4. 

7; litt om spesialistfunksjoner i skolen 
o F.eks. Leseveileder finnes på alle Færder skolene 

o Disse spesialistfunksjonene kommer mer og mer. 

8; litt om Skooler 
o Generelt innloggingsproblemer og nedlastingsproblemer. Lærerne 

plikter å bruke Skooler men dette utføres ikke (eller blir borte). 

o Evaluering i kommunen er utført: Skooler i barnetrinnet fases ut og 

andre eksisterende verktøy tas i bruk. Ungdomskolen fortsetter med 

Skooler. Ny vurdering om ett år. 

 
Skolesjefen oppfordres til å forberede til neste møte: 

• FKFU oppfordres til å komme med ønsker, spørsmål og innspill til 
Skolesjefen senest 14dager før hvert møte. 

 

3 • Gratisprinsippet (se også møtereferat av 27. mars 2019) 

Eksempler: 
o Turer i skolens regi. Skal legges opp slik at det ikke er behov for 

penger. 

o Salg av vafler, boller etc faller bort. Frukt og melk er opp til hver 

skole. 

o Arrangement på kveld, inngangspenger 

o Avslutninger: store forskjeller. 

o Utstyr under skidag, leirskole etc 

o Område, skolens område vs turer utenfor. 

Skolesjefen sier her er mye gråsoner og mange faktorer og kryssende hensyn. 

Skolesjefen har utarbeidet en «kokebok» som skal legges til politisk behandling 

vinteren 2020. Her må det være konkrete instrukser.  

 

3 Prosjekt – Hjertesone 
Teie Skole har startet sitt arbeid med Hjertesone våren 2019 og bruker dette 
som verktøy i sitt Trygg Skolevei arbeide.  
Mål: løfte fram og bidra til at flere tenker trafikksikkerhet og aktiv skoleveg.  

Færder kommune er nå godkjent av Trygg Trafikk som Trafikksikker kommune. I 
Færder er Teie, Føynland og Oserød skole utpekt som de første i Færder til å bli 
hjertesone skoler. Det er ønskelig at skolene tar i bruk Hjertesone-metoden for å 
øke trafikksikkerheten for alle som ferdes til og fra skolen.  

Trafikksikker kommune, har kontaktet rektor og leder for FAU ved tre skoler for å 
invitere dem med i arbeidet med å etablere hjertesone rundt skolen. Teie skole 
var allerede i gang og har etablert et samarbeide, inkl. Trygg Trafikk. Føynland 

 

 

 

Alle 



FKFU - Færder kommunale foreldreutvalg 

FKFU et felles samarbeidsforum for alle skolene i Færder Kommune. Vi møtes 4-5 ganger i året for å drøfte saker som berører flere 

skoler. FKFU er ikke et lovpålagt utvalg, men et selvstendig organ, opprettet og driftet av de foresatte. Kommunen deltar dersom det 

er ønske om det. En representant fra hver FAU i skolene deltar i FKFU. 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

skole har også takket ja til invitasjonen. Færder vil nå hjelpe oss å gå videre i 
arbeidet for en trygg skolevei, og erfaringene med Hjertesone.  

Hjertesone kan ikke vedtas, den må etterleves. Derfor trengs en felles forståelse 
og enighet fra oss voksne om hvordan man kan redusere trafikken i de 
områdene vi ønsker at skolebarna skal ferdes som gående eller på sykkel. 

Handler om våre holdninger til hvilken reisemåte vi velger til og fra skolen. Det er 
mange fordeler med å gå eller sykle til skolen, både for den myke trafikanten, for 
nærområdet som er adkomstvei til skolen og miljøet generelt.  

Hjertesone, les mer på www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/ 
 
Aksjon FKFU;  
informere om Hjertesone ut i skolens FAU 
FAU kan kontakte Færder Kommune: v/Irmelin Skjold for besøk eller råd. 
 

4 Storforeldremøte 27. november 2019 
Siste FKFU var Storforeldremøtet 27/11 om «Livsmestring» var vellykket – ca 270 

deltagere. Neste Storforeldremøte tas opp på neste møte 18/3 
 

 

FAU 

5 Fellessaker i Færder Skolene 
 
Det er i tidligere FKFU møter vært bred enighet å jobbe videre med 
fellessaker/prinsippene på Færder skolene. Som det står i vedtektene FKFU; - 
Det skal også være et forum for erfaringsutveksling og ideskaping i 
foreldrearbeidet.  
 
Varslingsprosedyre 
Skolesjefen ønsket en kort runde i FKFU på varslingsprosedyre ifm hendelser på 
skoler (ref denne ukens medieoppslag). Det er forskjell på konkrete situasjoner 
og trussel. Skolene har planer og rutiner for alvorlige hendelser på skolen. FKFU 
spiller inn at vise fornuft ift varsling. Kommunen kan informere om 
varsling/rutinene og på forhånd utale seg om hva de informere ut om og ikke. 

 

 

 

 

 

 

 

6 Eventuelt 
 

Tønsberg Seilforening har på initiativ av Færder Kommune søkt og fått tildelt 

midler fra Gjensidigestiftelsen til kjøp av båter til opplæring i seiling – Fortsatt 

fersk nyhet, men ambisjonen til kommunen er at alle barn i Færder skal ha lært 

seiling. F.eks. to trinn får hvert åt tilbudet. 

 

 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

-  

Neste møter: (Alle kl 18.30, Teie Skole, personalrom) 

- Onsdag 18. mars 2020 

- (Høsten 2020) 

Referat TH, sist endret:15.01.2020 (TH) 
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