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FAU REFERAT 

Dato: mandag 25. november 2019 kl 18-20 

Sted: personalrommet 

Neste møte: mandag 3. februar kl 18-20 

FAU-leder Ingvild Nyland Myhre inylan@online.no 

Rektor Lill Kristin Høier Sandvik lill.kristin.hoier.sandvik@faerder.kommune.no 
 

Møtt Trinn FAU-representant Møtt Vararepresentant 

 1 Lise Mari Gjestvang 
Lisemari81@hotmail.com 

 Rikke Nielsen 
Rikkenielsen85@gmail.com 

 2 Tonje Hjellnes 
tonje@hjellnes.no 

 Karoline Myhra Hillås 
myhrakaro@gmail.com  

 3 Hanne Viken 
ms.hanne.viken@gmail.com 

 Karine Vedvik 
karine@solberg.no  

 4 Linda Havstein Myhra (nestleder) 
linda.havstein@myhra.ws      

 Janne Lien Bjørnevog 
lienjanne@hotmail.com  

 5 Lise Øvrum (sekretær) 
liseov@online.no 

 Lina Stokkenes Maråk  
lina.maraak@gmail.com 

 6 Elin Skuggedal 
eskuggedal@yahoo.no 

 Ingvild Nyland Myhre (dette møtet) 
Trude Nesse Ellingsen 
trudenesse9@hotmail.com 

 7 Marianne Bjåstad 
maribja@hotmail.com  

 Lise Øvrum 
liseov@online.no 

 

Aktuelle saker 

Saksnr. Sak 

19/20-09 Godkjenning innkalling og referat  
• Innkalling godkjent 

• Referat fra forrige møte godkjent  

• Saker til oppfølging: årshjulet, se punkt 19/20-11 
 

19/20-10 Informasjon fra rektor 
• Fotografering. Alle elever og ansatte ble fotografert. Dette for at alle skal få en gratis 

skolekatalog. Bedre info om dette gis ved neste fotografering 

• Konferansen om beefing (opptakt til slåssing) og vold på Jarlsberg 
Elevrådslederne ved Herstad og Vestskogen deltok sammen med rektor. Det ble arrangert 
workshop for 6. og 7. trinn med gruppeoppgaver og foredrag holdt av elevrådslederne i 
etterkant. Opplegget ble godt mottatt. Tønsbergs blad kom også. Se ungdommenes egne 
innspill nederst! 

• Labakken skole 
Kontraktsmøte 26. november, forventet byggestart januar 2020. Ferdigstillelse H-21. 
Mange saker som må avklares, bl.a. utsmykning. Det vektlegges at kunsten avspeiler 
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mangfoldet, «jeg passere inn», og må så langt mulig være lagd sammen med barna 

• Søknad fra rektor. Rektor søker om midler fra FAU til workshop for elevene på 4. -7. trinn 
(Herstad og Vestskogen) med tema «Flerkulturelt fellesskap/inkludering». Formålet er å 
forebygge uønskede hendelser og skape sunne holdninger. Herstad FAU er positive og 
stiller inntil 20.000 kr til disposisjon, men vil at 1.-3. trinn også skal med. FAU kom med 
forslag om tilsvarende arrangement for foreldrene i forbindelse med overgang til 
storskole – hva med «Internasjonal dag»?  

• SFO. Foreldre på 4. trinn etterspør bedre/mer info om hva som skjer på SFO, samt bedre 
koordinert infoflyt. Det ønskes et skille mellom info fra SFO og skolen, IST for SFO og 
Skooler for skolen, ikke mange ulike plattformer som nå. Rektor følger opp 

• 3. trinn mister begge lærerne etter jul (graviditet og flytting). Mange vurderinger og 
hensyn å ta i den forbindelse. Stillingene ble utlyst og to nye lærere fases inn 

 

19/20-11 Årshjulet 
• Grønn kiosk 

o Avholdt 25. november. Som vanlig et populært (og vellykket) arrangement 

• Disco 
o Første disco avholdt 15. nov. 53 av 65 elever møtte. Neste disco blir 17. januar. 
o Elevene i 7. klasse ble involvert på alle trinn i arrangementet. De ønsker også å være 

med å disponere evt. overskudd, noe FAU synes er greit 

• Herstaddagen, evaluering  
o Avholdt søndag 10. november. Gikk greit, ca 8000 kr i overskudd 
o Må se an hvor mange aktiviteter man skal ha i forhold til antall foreldre som stiller  
o Savnet litt underholdning. 4. trinn bruker å ha noe, men ikke i år 
o Komiteen lager referat 

• Grøtfest 13. desember 
o Trenger flere hjelpere!!! Hør med klassen din og meld til Øyvind (fadum@online.no) 

• 17. mai 
o 6. trinn har satt komité, leder er Christian Myhre (myhre@global.t-bird.edu) 
o Komitémedlemmer fra 5. trinn er oversendt Christian 

• Avslutningsfest 7. trinn 
o Komité må på plass etter jul, Marianne ser på det 

 

19/20-12 Økonomi 
• Har kr 129 230,38 å rutte med. Venter på oppgjør fra grønn kiosk og grøtfest 

• Kom med innspill til plan på økonomi fram til ny skole 
 

19/20-13 Nytt fra SU/SMU, FKFU og Labakken-gruppen 
• SU/SMU. Møte avholdt 8/10, se referat her 

• FKFU. Møte avholdt, hovedsaker var storforeldremøtet, «Folkehelseprosjektet» (Elin 
Skuggedal orienterer på neste FAU-møte) og felles reglement for skolene i forbindelse 
med gratisprinsippet. Diskuterte også leksefri 

• Labakken FAU. Intet nytt 
 

19/20-14 Eventuelt 
• Status «lærerne ønsker seg med i trinnenes FB-grupper». Temaet er diskutert blant 

foreldrene/lærerne på trinnene og lærerne er nå med i noen av gruppene.  
Det er alles ansvar å holde diskusjonene i FB-gruppene «ryddige» 

• Julegave til lærerne. Hanne bestiller 2 julekurver (1000-1500kr) fra Kiwi til lærerværelset 
 

 

Nøtterøy 01.12.2019, Lise Øvrum/Referent 
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«Beefing og vold» 

Minikonferanse 11. og 13. nov-19 

på Vestskogen og Herstad skole. 

Hva tenker du på når du hører ordet TRYGGHET? 

- Være snille mot hverandre og ha det bra på skolen 

- Mat 

- At man ikke blir mobbet 

- Hjemme 

- Varme, familie og venner 

- Mamma og pappa 
- Jeg er trygg når er sammejem 

- Mamma, pappa, familie, hjem, venner 

- Ingen mobbing 

- Foreldre og familie 

- Mamma 

- Et trygt sted 

- En voksen som passer på meg 

- Å inkludere alle 

- Alltid ha noen å snakke med 

- Familie 

- Venner og familie 
- Det motsatte av skolen 

- At man ikke føler seg redd 

- Huset mitt 

- Modig 

- Å ha noen rundt seg, godt miljø, venner og familie 

- Teppe 

- Søsken, familie, hjem, venner 

- Ingenting- tenker at det er et ord 

- Gode venner 
- De jeg stoler på 

- Ha noen å være med 

- Et varmt, deilig teppe 

- Tørre å si den en føler og mener uten å bli mobbet for det 

- Venner og godt miljø 

- Atomkraft og bilulykke 

- Lojalitet 

- At vi er trygge, har beskyttelse og at vi ikke trenger å være bekymra 

- Snille folk 

- Når man har noen å være med 
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- Dyr 

- Familie og ha noen å prate med om vanskelig ting 

- At man trives 

- Snille folk 

- Trygg på skolen og være snille med hverandre 

- Noen som passer på meg 

- Stallen 

- At ikke alle har det bra 

- Føle seg trygg sammen med de du er med 

- Å være trygg på folk 

- Alle skal ha det bra 

- At man er i trygge hender 

- Mamma og pappa 

- Familie 
- Noe bra 

- Å ikke bli utsatt for noe man ikke vil 

- Det er en fin følelse å føle seg trygg 

- At alle skal ha det bra og at de skal kunne slappe av 

- Mamma 

- Å ha det bra 

- At alle har det bra og er snille 

- At man ikke er i fare eller i en konflikt 

- Et fredelig hjem med foresatte 

- Å sove 

- At det er bra 

- Setebelte 

- Venner 

- At man har et sted å bo og ikke blir mobbet 

- Alle skal ha trygge voksne rundt seg 

- Føle seg trygg hjemme, med familie og med folk 

- Tenker på at jeg har det bra 

- Senga mi 

- Soverommet 

- Mat 

- Å ikke være redd 

- Å føle at en hører til et sted 

- Å glede seg til å gå på skolen 

- Å ha det godt på skolen og hjemme 

- At jeg har et godt liv 

- Å ha noen å være trygg på 

- Å ikke være redd 
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HVA SKAL TIL FOR AT VI SKAL AKSEPTERE HVERANDRE FOR DEN VI ER? 

Gruppearbeid på tvers av trinn: 

1. Å være inkluderende 

2. Hvis du ikke har noe hyggelig å si, så ikke si det. 

3. La andre ha sin mening 

4. Være snille mot hverandre, sånn er det bare 

5. Være positiv 

6. Være inkluderende 

7. Vise omsorg, ansvar og respekt 

8. Få alle til å skjønne at vi er forskjellig 

9. Være tålmodige 

10. Ikke være dømmende 

11. Vise respekt 

12. Være tolerante 

13. Ikke dømme 

14. være sammen med de man passer sammen med 

15. Delta i hobbyer og vise ansvar, omsorg og respekt. 

16. Vi trenger ikke å kommentere andre. Alle er like mye verdt! 

17. Alle er gode nok som de er. 

18. Ikke le av andre 

19. Respektere andre og andres kropp 

20. være positive og hyggelige mot hverandre 

21. Ikke være frekke 

22. Ikke flexe/skryte, men heller skryte av andre 

23. Være oppmerksomme 

24. Psykisk hjelp på ungdomsskolen 

25. Snakk om det! 

 


