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FKFU - Færder kommunale foreldreutvalg 

 

Møtereferat i Færder Kommunale Foreldreutvalg (FKFU) 

Onsdag 27.mars 2019 Klokken 18:30 – 20:30 

Sted: Teie Skole 

Tilstede Skole FAU rep. Til FKFU 

V Teigar ungdomsskole Jan Johansen  
Teie Skole Tarald Høy  
Borgheim ungdomsskole Lars Petter Bredal 

V Brattås skole Kari Anne Grytnes 

V Føynland skole Per Magnus Sæther 

V Herstad skole Ingvild Nyland Myhre 

V Lindhøy skole Pål K. Hansen 
 

Oserød skole Hilde Marie Westhagen-Kirkevold 
 

Tjøme Ungdomsskole Christine Louise Reiss Jacobsen  
Torød skole Trine Gervin 

 
Vestskogen skole Katrine Viken Foyn 

V Færder kommune Kjell Jensen 

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling, siste møtereferat og saksliste. 
• Dato er feil, riktig dato er 18.01.2019 
• FKFU får en egen nettside under Færder Kommune; kontakt Jonatan/IT 

Er det gjort? 
 

 

 

Teie 

2 Kjell Jensen informerer om pågående prosjekter 
1. Oppblomstring av planlagt voldsbruk er tema på dialogmøte 12. April. 

Det er økt bruk av rusmidler og press. Alarm fra SLT koordinator og 
rektorer før jul ang. dette. Dette har resultert i et stort prosjekt i 
kommunen og det er satt i gang strakstiltak, grundig kartlegging gjøres 
og deretter foreslås tiltak i samarbeid med foreldre.  

2. Snart ferdig med plan mot skolevegring i Færder kommune. Ser en 
økning av dette. Ny fagplan- ser at vurderingssystemer må bli mer 
hensiktsmessig. 

3. Tiltak mot vold på skolen: forebygging, hvordan håndtere dette?, 
handlingssplan. 

4. Utrede ny organisering av alle tiltak i kommunen: 
-  Hvordan utnytte alle tiltakene i kommunen? 
- Samhandling 

5. Lærernormen: 1. Timebruk, 2. Nå er det 1 lærer pr. 16 elev på 
barnetrinnet og 1 lærer pr. 21 elever på ungdomstrinnet. Neste skoleår 
er dette tallet 1 lærer pr. 15 elev på barnetrinnet og 1 lærer pr. 20 
elever på ungdomstrinnet.  
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

3 Dialogmøte 
Dette ble ikke tatt opp bortsett fra nevnt i punkt 1. I Kjell Jensens info.  

 

 

 

 

4 Storforeldremøte 
Kommunen dekker kostnad for leie av kulturhuset og FAUéne spleiser på 
honorar til foredragsholder.  
Velg en FKFU-representant som sammen med Ann Kristin Johansen tilspisser 
foredragsbestilling. Hva skal Øhra snakke om? Ungdomskultur? 
Viktig å formulere en god invitasjon! Det var meget dårlig oppmøte forrige gang 
vi arr. Storforeldremøte- viktig med god info på høstens første foreldremøter på 
klassetrinnene på de ulike skolene.  

 

   

5 Fellesprinsipper for skolene 

Gratis-prinsippet:  

- Det ser ut til at ungdomskolene har den største utfordringen 
med å praktisere dette- det er bl. A ulike praksiser på de ulike 
skolene med f. Eks. Turer arr. Av foreldrene 

- FKFU frykter for mange regler, men Færder kommune jobber 
med føringer.  

- Mange gråsoner 
- Herstad skole FAU, som har fulgt dette lengre som prosjekt-

skole, opplever at elever og lærere er svært fornøyd med 
innføring av gratis-prinsippet- men at foreldrene trenger mer 
tid og informasjon om de positive sidene ved dette. Viktig med 
positiv holdning fra FAU og lærere når de informerer om dette 
på foreldremøtene.   

 

 

6 SU-møter 

• Lovpålagt 

• Bør ha et møte på høsten og et på våren.  

• Rektor kaller inn og skriver referat, FAU-leder leder møtet. 

• Kjell Jensen tar dette opp med rektorene, da ikke alle skoler har hatt 
SU-møte dette skoleåret.  

 

 

 

 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

-  

Neste møter: 

 

Referat Ingvild Nyland Myhre, Herstad skole 
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