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REFERAT 

 

MØTEREFERAT 
Tittel NKFU-møte Dato/Tid Torsdag 04.12.12 klokka 18.45-20.45 

Sted Vestskogen Skole   

Tilstede         Birgitte Gransæther (Borgheim), Gro Anita Fossnes (Brattås), Rebecca Gudem (vara - 

Føynland) og så Kent Havstein (Føynland),Anne Lise Skede Edvardsen (Herstad), 

Vibeke Henden Nilssen (Oserød), Ellen Horndal (vara - Torød), Karine Gutu (Teigar), 

Claese Ellman (Veierland), Wenche Svendsen (Teie) Stig Hjelseth (Vestskogen), Jon 

Holmvik  - under sak 11 (Nøtterøy Kommune ) 

Ikke tilstede 
 

Sak nr. Beskrivelse  

 

08/12-13 
 

Godkjenning av innkalling 
Godkjent 

 

 

09/12-13 Godkjenning av saksliste 
Godkjent 

 

 

10/12-13 

 

Saker til eventuelt  

11/12-13 Leirskole – hva betyr vedtaket i hovedutvalget (HU)? 

 

 NKFU har fått mye positiv respons på brevet som ble sendt til 

kommunen i forbindelse med denne saken. 

 Jon Holmvik er fagansvarlig når det gjelder leirskoleadministrasjon 

i Nøtterøy kommune og han gav NKFU en forklaring på hva 

vedtaket i hovedutvalget betyr og hvordan dette skal jobbes med 

videre. Utgangspunktet for rådmannens innstilling om å kutte i 

midlene til leirskoletilbud var at de økonomiske forholdene gjør at 

man ser det nødvendig å kutte i de tilbud som ikke er lovpålagt, selv 

om både rådmannen og resten av administrasjonen ser på 

leirskoletilbudet som viktig for Nøtterøy-skolen. Vedtaket i HU 

innebærer at politikerne ønsker å beholde leirskoletilbudet på 

tilnærmet nåværende form og omfang, men at man ser behovet for 

innsparinger. Realiteten i vedtaket ble et kutt på 120.000 i 

motsetning til rådmannens forslag om kutt på 220.000. Vedtaket 

innebærer også at administrasjonen må komme tilbake til HU med 

et mer detaljert forsalg om alternative leirskoletilbud. Det er blant 

annet ulikt mellom skolene i kommunen hvor mye penger som 

brukes på leirskole og prisen per elev varierer blant annet fra ca 

1500,- til 2300,-.  Jon Holmvik vil jobbe med å utrede alternativer 
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Sak nr. Beskrivelse  

som en sak som sannsynligvis skal opp i HU-møtet i februar 2013. 

NKFU vil holdes orientert i forhold til når saken skal være 

ferdigbehandlet. Saken vil også tas opp av administrasjonen i 

rektormøtet.  

 NKFU diskuterte så hvordan man kan påvirke saken videre slik at 

resultatet blir et best mulig tilbud. Bør vi gå inn for at tilbudet og 

prisen skal være så lik som mulig for skolene på øya? Skal vi 

foreslå at kommunen prøver å forhandle seg fram til en god pris hos 

en leirskoleleverandør slik at man derved kan opprettholde et 

tilnærmet like bra tilbud som i dag for alle selv om det er kutt i 

budsjettet? Vi bør bestrebe å gi innspill til saken før den skal opp i 

HU-møtet i februar. Dette må diskuteres i de enkelte FAU’er på 

skolene før neste NKFU-møte. 

 NKFU takker Jon Holmvik for en god informasjon og vi ser fram til 

videre dialog om dette.  

 NKFU ser positivt på at både politikerne og administrasjonen i 

kommunen ser betydningen av å opprettholde et godt leirskoletilbud 

i kommunen. 

 
12/12-13 Nytt fra administrasjon Kjell Jensen orienterer (fagleder for skole i 

Nøtterøy kommune) 

 

Utgikk 

 

 

13/12-13 Forskerfabrikken og storforeldremøte – Skal NKFU jobbe for å tilby 

noe felles for skolene på Nøtterøy? 

 

Forskerfabrikken (www.forskerfabrikken.no):  

 Birgitte har undersøkt og funnet ut at dette er en privat, kommersiell 

virksomhet som tilbyr spennende realfagsrettet opplegg for barn på 

5.-7. trinn med eksperimenter, lek og læring. De har blant annet 

opplegg som koster 2900,- for et barn en uke, blant annet i de to 

ukene i august før skolestart. I noen kommuner har man fått til 

sponsing av deler av denne prisen, bl.a. går det an å forsøke 

Gjensidigestiftelsen eller lokalt næringsliv. Dette kunne være et 

godt og lærerikt alternativ for barn før skolestart på høsten som 

alternativ til for eksempel tilbudene fra idrettslagene.  

 Men det er spørsmål om NKFU skal engasjere seg i å arrangere 

dette som sannsynligvis kun vil være et tilbud til et fåtall av barna.  

 Et annet alternativ er å høre om de kan arrangere forskerdager rundt 

på skolene (tilsvarende egne mattedager som mange allerede har). 

Stig undersøker innen neste møte om dette er noe Forskerfabrikken 

kan tilby og eventuelt få et tilbud med prisoverslag. Så ser NKFU 

på om vi da skal gå videre med å skaffe midler til sponsing av dette. 

 

http://www.forskerfabrikken.no/
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14/11-12 Skolerunde 
Det ble ikke tid til dette. 

 

Borgheim tok opp at det i deres FAU har vært tatt opp spørsmål om hvorfor Fovea 

slipper til som en kommersiell aktør på skolen med fotografering av barna på alle 

trinn. Det oppleves en aggressiv markedsføring av produktene.  

 

 

15/11-12 Eventuelt 

 

Svømmeundervisning: Dette bør vi ta opp igjen. Hvorfor varierer det så 

mye hvor mange timer som innvilges på de ulike 4. trinn på øya? Helge 

Bjerke i Nøtterøy kommune er fagansvarlig for dette og det bør tas opp 

med ham. I tillegg bør alle representantene innen neste møte undersøke 

hva slags tilbud som er på deres skole. 
 

Neste møte:  

 Tirsdag 22. januar 2013, kl. 19-21, Teigar ungdomsskole 

 

 

 

  

Ønsker alle en god jul og et godt nytt år! 

 

Nøtterøy 5.12.2012 

 

  

Vibeke Henden Nilssen 

 

 Sekretær  

 


