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HERSTAD SKOLE 

FAU Referat 
 
Dato:  Torsdag 19. oktober 2017 
Sted:  Personalrommet Herstad skole 
 
FAU leder Ingvild Nyland Myhre (NKFU)                                         inylan@online.no 
Rektor Ann Kristin Johansen                   annkristin.johansen@notteroy.kommune.no 

 

 FAU representant Vara representant 

1. trinn 
Silje Marie Marthinsen 
(SU og SMU for 2 år) 
Silje.marie.marthinsen@gmail.com 

Ann Kristin Erlandsen Skjåvik 
anki_vel@hotmail.com 

 

2. trinn 

Linda Havstein Myhra 
(Nestleder og NKFU) 
linda.havstein@myhra.ws      & 

Lise Mari Gjestvang 
lisemari81@hotmail.com 

 

3. trinn 
Kyrre Johansen 
(Sekretær) 
kyrre.johansen@blom.no 

Lina Stokkenes Maråk 
lina.maraak@gmail.com 

4. trinn Øyvind Fadum 
fadum@online.no 

Trude Nesse Ellingsen 
trudenesse9@hotmail.com 

5. trinn Carina Hauan 
carinahauan@gmail.com 

Birgitte Vedvik 
gittevedvik@gmail.com 

6. trinn 
Cathrine Wølner 
(Pals-representant) 
cathrine@wolner.no 

Anne Lise Edvardsen 
(e-mail ukjent) 

7. trinn 
Lene Loftesnes 
(Kasserer) 
leneloft@online.no 

Marianne Bjåstad Øvervall 
maribja@hotmail.com 

 
 
Alle trinn var representert på møtet, unntatt for 5. trinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Aktuelle saker 
 
Saksnr. Sak 

17/18-11 Godkjenning innkalling og referat 
• Innkalling ble godkjent 

• Referat fra forrige møte ble godkjent 
 
Oppfølgingssaker 

• FAU fikk opprinnelig forespørsel fra lærere og elevrådet om 1. stk. 
utendørs bordtennisbord til skolegården. FAU foreslo å innvilge 
penger til 2 stk. bordtennisbord, men fikk tilbakemelding om at det var 
nok med ett bord. Bordtennisbordet er allerede bestilt, men det er 
ikke kommet inn noen dato for når det blir montert 

• Kommunen har bevilget 30.000 til utendørs lekeapparater, og det er 
bestilt en karusell, men det er ikke kommet inn noen dato for når den 
blir montert 
 

17/18-12 Informasjon fra rektor 
• Lekeapparater: Voltstenger er på plass, sand til sandkasse kommer 

til uka, scenen må repareres igjen 

• Aksjon ”Trivelig Språk”: Fokus på positivt språk, stort sett hver time 
fremsnakkes det i noen minutter, helt i tråd med ”pals-tenkningen” 

• Trivselsundersøkelse-lokal (ikke anonym): ønsker å fange opp 
mobbing, settes av tid til etterarbeid der noe må følges opp 

• Elevundersøkelse-nasjonal (anonym): generelle læringsmiljøet. 
Undersøkelsen avdekker lite mobbing, men skolen velger likevel å ha 
egen undersøkelse med samtaler i tillegg 

• Vikar-innleie: Herstad skole har valgt å styrke trinnene med flere 
voksne gjennom hele året i stedet for å leie inn vikarer. Dermed kan 
man dekke opp for hverandre internt ved fravær. Lavest sykefravær i 
kommunen! Krav til vikar: bestått videregående skole. Inspektørene 
har tatt de fleste vikartimer i år. Innleid vikar 6 timer i år 

• Omrokering: Rektor orienterte om omrokering av lærere i 1. og 5. 
Trinn før høstferien. Se vedlegg (de 3 siste sidene)! 

 
17/18-13 Årshjulet 

 
Discokveld for 05-07 trinn 

• Det er planlagt discokvelder følgende fredager: 
o 24. november 
o 26. januar 
o 16. mars 
o Kanskje en siste discokveld etter Påske (?) 

• Det er planlagt med kiosk til «nær selvkost», og barna bør ha med 
seg maks kr. 100,- for kjøp i kiosken 

• Dette blir et mobil-fritt arrangement 
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Herstad-dagen 
• Komitemøte 25. oktober, inkl. oppsatt komite fra 3.trinn 
• Det blir underholdning i gymsalen i starten av arrangementet, samt 

informasjon fra Unicef 

• FAU har innvilget kr. 2000,- for gevinster til lotteriet 
 
Foredrag Anja Edin 

• Det blir foredrag i gymsalen av Anja Edin for 4-7. trinn, samt FAU 
representantene, fredag 10. november kl. 08:45 

• Rigging av lyd-anlegg og oppsetting av benker skjer fra kl. 21:00 
torsdag 09. november 

 
Byttekveld 

• Byttekveld blir planlagt en gang utpå nyåret 

• Det blir kun klær som skal byttes 
 
Reparasjon og vedlikehold av skolens sykler 

• To-tre fedre har allerede meldt seg til å sjekke, vedlikeholde og evt. 
reparere skolen sykler, og vil sette opp en kveld i løpet av høsten for 
dette 

 
17/18-14 Nye Labakken Barneskole - samarbeid med Vestskogen FAU 

Følgende foreldre fra 1-4 trinn er satt opp i gruppa som skal samarbeide 
med tilsvarende foreldregruppe fra Vestskogen: 

• 1. trinn   Linn Therese Bekkvar 
• 2. trinn   Janne Helset Lien/Andre Lien 

• 3. trinn   Ingvild G. Sageng 

• 4. trinn   Øyvind Fadum 
 
Vi avventer foreløpig informasjon om deltakere i tilsvarende foreldregruppe 
fra Vestskogen skole. 
FAU-leder sender brev til Christian Thaulow, som er kommunalsjef for 
oppvekst i Nøtterøy Kommune, for å sette opp linjer for hva 
foreldregruppene kan påvirke. 
 

17/18-15 Referat NKFU (FKFU etter nyttår), SU og SMU 
Følgende referater ble gjennomgått, og disse blir lastet opp på skolens 
hjemmeside: 

• NKFU (Nøtterøy Kommunale Foreldreutvalg): Oserød skole og 
Borgheim ungdomsskole er sertifisert som ”dysleksivennlige” skoler. 
Dette er omfattende og noe den nye skolen bør jobbe for. Hele 
kommunen jobber med å sertifisere skolene som ”trafikksikre” skoler. 
Leirskole: Kommunen har avtale med Vassfaret leirskole ut skoleåret 
2018/2019. Vi blir vi tatt med i prosessen for å bestemme hvor, når 
og hvor lenge leirskoleoppholdet skal være.  Vi syns det viktigste er 
at de får dra på leirskole, Bolærne er vi positive til, vi ønsker høst 7. 
Klasse og/eller høst 8. Klasse. Dette diskuteres videre i NKFU 

• SU (Samarbeidsutvalget) 

• SMU (Skolemiljøutvalget) 
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17/18-16 Innsatsperiode rundt økt trivsel i skolegården uke 42-45 
FAU ønsker tilbakemelding fra foreldre med forslag til hva som kan gjøres 
for å øke elevenes trivsel i skolegården. 
Fokus disse ukene er ”trivelig språk”, se info fra rektor. 
 
Vi oppfordrer alle foreldre til å være ekstra oppmerksom på eget språkbruk 
og måten vi snakker om og til andre! 
 
Det er viktig at vi foreldre har gode holdninger og kommunikasjon, slik at 
barna lærer gode rutiner hjemmefra. 
 
FAU sender ut ranselpost om dette.  
 

17/18-17 Eventuelt 
• Noen av barna i 4. trinn har blitt plaget av beboere i de 

kommunale sosialboligene syd for skolen i 
Lysakerveien/Herstadveien. Det ble foreslått at FAU kontakter 
kommunen ang. dette 

• Nøtterøy Kommune og Tjøme Kommune vil fra og med 01. 
januar 2018 bli sammenslått til Færder Kommune. I den 
forbindelse har kommunen sendt ut høringsbrev og utkast til nye 
vedtekter for SFO, som skal gjelde fra og med skoleåret 
2018/2019. Kommunen ber om tilbakemelding på vedtektene 
generelt, men det ønskes særlig tilbakemelding på følgende 
punkter, som pr. i dag er forskjellige i de to kommunene: 
o Daglig oppholdstid og årlig oppholdstid 
o Plasstilbud og plasstyper 

FAU-representanter fra 1-3. trinn vil sende ut informasjon ang. dette 
til foreldre i disse trinnene, og be om tilbakemelding innen neste 
FAU-møte 30. november. Høringsfristen utgår 15. desember 

 
 

Nøtterøy 30.10.2017 
Kyrre Johansen 
Sekretær FAU 
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