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REFERAT 

 

MØTEREFERAT 
Tittel NKFU-møte Dato/Tid Tirsdag 22.1201.13 klokka 19.00-21.00 

Sted Teigar skole   

Tilstede         Birgitte Gransæther (Borgheim), Gro Anita Fossnes (Brattås), Kent Havstein (Føynland), 

Anne Lise Skede Edvardsen (Herstad), Vibeke Henden Nilssen (Oserød), Liv Øksenholt 

(Torød), Karine Gutu (Teigar), Claese Ellman (Veierland), Wenche Svendsen (Teie) Stig 

Hjelseth (Vestskogen),  

Ikke tilstede 
 

Sak nr. Beskrivelse  

 

16/12-13 
 

Godkjenning av innkalling 
Godkjent 

 

 

17/12-13 Godkjenning av saksliste 
Godkjent 

 

 

18/12-13 

 

Saker til eventuelt  

19/12-13 Leirskole –  

Stig har vært i dialog med John Holmvik fra Nøtterøy kommune og han har 

gitt inntrykk av at han er interessert i innspill fra NKFU i forbindelse med 

hans saksforberedelser i leirskolesaken. Det ser også ut til at saken vil 

drøye litt ut i tid i forhold til hva som ble sagt på sist møte og vi kan regne 

med at den skal være klar i mars en gang. 

 

NKFU diskuterte innspill til Nøtterøy kommune og det ble enighet om å 

komme med følgende innspill: 

 De respektive FAU’er har hatt saken opp til diskusjon. Alle skolers 

FAU er positivt innstilt til å bidra økonomisk for å holde kvaliteten 

på leirskoleoppholdet på et nivå som i dag. 

 NKFU ønsker at kommunen kontakter flere leirskoler og ber om et 

anbud som kan gjelde for alle skolene på øya. Det er ønskelig at 

man ender opp med ca 3 leirskoler som skolene kan velge mellom. 

 Fortrinnsvis bør disse ligge i fjell-/innlandsområde og ha være en 

overkommelig busstur unna (ikke for nært, men heller ikke lenger 

enn at kostnadene i forbindelse med transport holdes på et 

akseptabelt nivå). 

 Det foreslås at flere skoler på Nøtterøy kan reise sammen på 

leirskole for på den måten bygge relasjoner på tvers av 
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Sak nr. Beskrivelse  

skolegrensene og samtidig kunne utnytte transport og lærerkrefter 

optimalt. 

 Det er viktig å opprettholde 5 dager leirskole. 

 Foreldre/Skole må i felleskap kunne velge hvilken leirskole blant de 

kommunen har kommet frem til, samt hvilken årstid man reiser på. 

 

Stig utarbeider et innspill til kommunen v/John Holmvik og sender det til 

høring hos resten av NKFU. 

 
20/12-13 NKFU som initiativtaker/arrangør av fellesarrangementer   

 

Forskerdag for elevene: 

Det ble diskutert videre på angående forslaget om å kontakte 

Forskerfabrikken (www.forskerfabrikken.no) for å få til en forskerdag på 

skolene. Stig kontakter Forskerfabrikken for å høre hva de kan tilby. NKFU 

foreslår så dette for kommunen som noe NKFU ønsker som tilbud til 

elevene og jobber eventuelt videre med hjelp til finansiering. 

 

 Storforeldremøte: 

Herstad skole har ønske om å arrangere et foreldremøte med Håvard Tjora 

og lurer på om de andre skolene er interessert i å være med på 

arrangementet, siden dette er relativt kostbart. Flere skoler er interessert i 

dette og det kan bl.a. være mulig å holde det i aulaen på Teie skole. Herstad 

og Teie skole jobber videre med dette.  

 

 

21/12-13 Svømmeundervisning i Nøtterøyskolen 

 

NKFU sender e-post til kommunen v/ HC Bjerke med spørsmål om hva 

som er bakgrunnen for at det ikke er svømmeundervisning på 10. trinn på 

ungdomsskolene i kommunen. Birgitte lager utkast til Stig.  

 

 

http://www.forskerfabrikken.no/
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Sak nr. Beskrivelse  

22/11-12 Billedbruk i skolen. 

 

Kort diskusjon om skolenes praksis for samtykkeskjema og publisering av 

bilder av barn på nett avdekket ulik praksis og varierende bevissthet på 

skolene rundt dette temaet. NKFU mener skolene bør ha felles praksis og at 

Datatilsynets råd og retningslinjer legges til grunn for nye eller evt 

oppgradering av eksisterende retningslinjer. 

  

NKFU ber om at:  

 Kommunen sikre lik og trygg praksis på dette området for alle 

skoler. 

 At gjennomgang av dagens praksis og eventuelle justeringer (både 

når det gjelder retningslinjer og samtykke skjema) blir gjennomført 

og implementert. 

 At praksis gjennomgås/drøftes regelmessig på rektormøter eller i 

andre relevante fora for å sikre nødvendige tilpasninger ifht bruk av 

nye medier/plattformer utvikler seg. 

 

NKFU  ber om å bli orientert om hvordan saken følges opp. Birgitte lager 

utkast til Stig som sender mailen 
 

 

23/11-12 Skolefotografering  
 

Forskjellige vurderinger fra representantene ifht dagens praksis med å ha 

skolefoto hvert år. Konklusjon: Hvordan og hvor ofte det blir tatt skolefoto 

diskuteres og avgjøres av hvert enkelt FAU. Tips: be skolene be om tilbud 

fra flere leverandører.  
 

 

24/11-12 Runde fra alle skolene 
 

Borgheim:  

Glade for penger til skateanlegg. Mange foreldre stiller som natteravner.  

Veierland:  

Prøver å få svar fra kommunen om hva som skjer med skolen fremover, 

men opplever det som svært vanskelig. Per i dag 8 elever på skolen 

Foynland:  

Sammenslåing med Husøy er en stor sak, antall elever vil øke med 50%. 

Skolen blir da helt full og det er kommet reaksjoner med tanke på 

trafikksituasjon og henting/levering.  

Torød:  

Ny (fungerende) rektor på plass fra årsskiftet. Stillingen utlyses i disse 

dager. Deler per i dag inspektør med Oserød. 

 

Teie:  
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Trafikksituasjonen langs skoleveien er stort tema, FAU ene på Teie og 

Teigar har hatt kommunepolitikere på besøk og sett på mulige tiltak (fortau, 

fjerne ramper mv) for å gjøre skoleveien tryggere og mer fremkommelig.  

Det jobbes også med å formalisere et årshjul.  

Herstad:  

FAU på Herstad har ryddet i årshjulet og bla gravlagt juletrefest. Jobber 

ellers med vedtekter og trafikksikkerhetsspørsmål. 

Teigar:  

FAU engasjert i vinterball, et stort arr som det jobbes mye med.  Stiller 

også som natteravner. Ber foreldre om innspill til tema på foreldremøter og 

hva de ønsker av disse. Repr fra FAU på Teigar deltar også på 

ruskonferanse ”kjærlighet og grenser” i regi av Borgestadklinikken.  

Det kom ønske fra flere NKFU representanter om å arrangere et felles 

foreldremøte med alkohol/rus som tema. Hva er faresignalene, hva skal vi 

se etter (tegn og symptomer).  

Vestskogen:  

FAU på Vestskogen skal bla ordne kunstgressbane. Noterer at kommunen 

ikke har budsjett til å skifte lyspærene på uteanlegget og i stedet anbefaler 

bruk av hodelykt… 

Følger opp tilsyn ift inneklima og solskjerming som må utbedres.  

Trafikksikkerhetstiltak. Ellers god dialog med skoleledelse og elevråd. 

 
(Representant for Oserød måtte forlate møtet før runden) 

  

Nøtterøy 25.01.2013 

 

  

Birgitte/Vibeke 

 

   

 


