
 

HERSTAD SKOLE 

FAU-referat 

 

Dato: torsdag 30.11.17 
Sted: personalrommet Herstad skole 
 
FAU-leder Ingvild Nyland Myhre (NKFU)                                              inylan@online.no 
Rektor Ann Kristin Johansen              annkristin.johansen@notteroy.kommune.no 
 
 FAU-representant Vararepresentant 

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

Ann Kristin Elandsen Skjåvik 
Anki_vel@hotmail.com 

2. trinn Linda Havstein Myhra 
(nestleder og NKFU) 
Linda.havstein@myhra.ws 
Og 
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 

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

Marianne Bjåstad Øvervall 
maribja@hotmail.com 

 

Alle trinn unntatt 3. trinn var representert på møtet.  
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Følgende saker ble tatt opp: 

Saksnr Sak 
17/18-18 Godkjenning av innkalling og referat 

• Innkalling ble godkjent 
• Referat ble godkjent 

 
Oppfølgingssaker 

• Bordtennisbord kommer 10.12 
• Sak ang elever som var blitt plaget på veien av beboere i kommunale 

sosialboliger syd for skolen. Ingvild trenger mer fakta, -Øyvind skaffer 
dette fra de som meldte inn saken så Ingvild får sendt inn bekymring til 
kommunen.  

17/18-19 Informasjon fra rektor 
• Uke 42 var innsatsperiode for trivelig språk. Evalueringen (både blant 

elever og personalet) gir gode tilbakemelding. Det ble sendt hjem 10-12 
«varsler» i perioden. Hovedfokuset var positivitet, ikke sladring. Uka ble 
avsluttet med foredraget til Anja Hammerseng-Edin, -flott!! 

• Lokal trivselsundersøkelse er avholdt (ikke anonym) og nasjonal 
trivselsundersøkelse avholdes i disse dager. 

• En elev ved skolen bytter skole. Foreldre og skole har ikke oppfattet 
situasjonen rundt eleven likt. Skolen er ikke under tilsyn pga dette.  

 
17/18-20 Årshjulet 

 
Disco 

• Første disco er avholdt. Generelt gode tilbakemeldinger, men noen syns 
det var litt kjedelig med mange som spilte Fifa. Disco bør være i det 
store rommet. Kunne det vært karaoke eller dansespill (just dance) 
istedenfor Fifa? Evt hatt Fifa i et lite rom. Også tilbakemelding om litt 
høy musikk. 

 
Herstaddagen 

• FAU har ikke fått regnskap/penger enda, men det ordnes i disse dager.  
• Det er laget en evaluering av hver stasjon. Generelt bra. Tilbakemelding 

om at man gikk fort tom for gevinster på kakelotteriet, -ha færre 
vinnerlodd. 

• Litt for få som stilte på vakt og litt for få som hadde med kaffe. 
• Ønske om at referat/evaluering blir lagt ut på skolens hjemmesider. 

 
Foredrag med Anja Hammerseng-Edin 

• Det var et flott foredrag og elevene var engasjerte! 
 
Byttekveld/byttesirkel 

• Det er kommet innspill på at man kan ha en byttegruppe på facebook 
istedenfor/i tillegg til byttekveld. Argumenter mot dette er at noen må 



drive siden, og det finnes allerede mange bytte/salgssider på facebook. 
FAU tar opp tråden på nyåret. 

 
17. mai 

• 5. og 6. trinn er ansvarlige, og har komite på plass.  
17/18-21 Ny skole – samarbeid med Vestskogen FAU 

• Kjell Jensen er prosjektleder, og mange føringer er lagt. Hvert trinn skal 
ha sin base og inngang.  

• Blir ikke svømmehall, men en flerbrukshall og en motorikkhall. Rektor 
skal utpekes våren 2018 og det er bestemt at det skal være en internt 
fra Færder kommune.  

• Gruppe 10 (forsterka enhet) fra Brattås skole skal inn i ny skole. 
• Vestskogen- og Herstad skoles foreldregruppe som er satt ned for å 

”følge med” på den nye skolen er i gang.  Gruppa har foreløpig kommet 
sammen som en facebook-gruppe og har sendt inn samlet 
høringsuttalelse til kommunen ang trafikkløsninger mm.. FAU-lederne 
på de to skolene har skrevet mail til Christian Thaulow om denne 
gruppen og bedt om innspill til hva gruppen kan  ”brukes til”. Thaulow 
satte pris på initiativet og ville kalle inn til første møte når leder fra 
utvalget/gruppen var valgt. Ingvild har spurt Daniel Wikstøl fra 
Vestskogen om å ta initiativ til første møte. Han har sagt seg villig til 
dette. 

 
17/18-22 Referat NKFU (FKFU), SU, SMU, Herstad vel 

 
NKFU (FKFU) 

• Leirskole blir 6. eller 7. trinn . Herstad spilte inn at det er ønskelig å 
være på leirskole med skoler man skal starte sammen med på 
ungdomsskole + at det bør være i nærområdet og en ukes varighet. 

• Retningslinjer for SFO ble tatt opp (se egen sak) 
• Ønskelig at referater fra møtene blir lagt ut på Herstad skoles 

hjemmesider.  
 
SU 

• Det var kun ansatte, FAU og rektor som var representert (ikke politiker).  
• Man evaluerte Herstaddagen 
• Innspill på at SPARK videreføres. Både elever og lærere er positive, men 

prosjektet må evalueres først.  
 
SMU 

• Ble ledet av Axel og Anna fra elevrådet. 
• Man pratet om innsatsperioden for trivelig språk, og fotballturnering og 

foredraget med Anja H-E ble tatt frem som høydepunkter.  
• Spark-prosjektet (se over) 
• Refleksprosjekt (se egen sak) 

 
Herstad vel 



• Herstad vel har spilt inn saker til kommunen:  
o Gang- og sykkelvei i Skarphagaveien 
o Gang- og sykkelvei på østsiden av Smidsrødveien 
o Fartsdumper i Herstadveien 

 
 
 

17/18-23 Tilbakemelding fra 1.-3. trinn: høringsbrev med utkast til nye vedtekter for 
SFO i Færder kommune.  

• Det er ikke kommet inn mange innspill, men det som er kommet går på 
at de fleste er fornøyd slik det er i dag i Nøtterøy kommune (for 
eksempel at man kan velge hvor stor plass man ønsker, åpningstider 
mm). Linda og Lise Marie sammenfatter innspillene fra Herstad og 
sender kommunen innen 15.12 (kopi til Ingvild).  

 
17/18-24 Trafikksikkerhet og refleks ved Silje 

• Silje har innhentet priser på refleksvester/bånd til elevene. Det ble 
vedtatt at FAU kjøper inn grønne refleksvester med borrelås til 1.-4. 
trinn, og refleksbånd til 5.-7.trinn. Det kjøpes også inn nok til at neste 
års 1. trinn får, samt noen ekstra til SFO mm. Refleksene kjøpes inn og 
deles ut før juleferien.   

 
• FAU ønsker også å følge opp trafikksikkerhet ved at Gaute politi besøker 

klassene. Rektor skulle sjekke hva lærerne mente om dette og gi 
tilbakemelding til Silje.  

 
17/18-25 Økonomi  

• Status etter prosjekt «gratis-prinsippet» / endring av retningslinjer 
v/rektor, Lene og Ingvild 

o Rektor, Ingvild og Lene har gått gjennom foreløpig regnskap og 
retningslinjer, og foreslår noen endringer av retningslinjer. De 
viktigste er:  
 Skolen v/rektor har kontroll over pengene som bevilges, 

de overføres ikke til FAUs konto (de har heller ikke blitt 
gjort dette i forsøksperioden så langt). Rektor har 
regnskapsansvar, og går gjennom dette med kasserer og 
leder av FAU i forkant av møtene.  

 Det legges til en klassekasse i budsjettet, slik at lærerne 
får noen midler til å for eksempel kjøpe is eller annet til 
elevene litt spontant.  

 Herstaddagen, 17. mai og disco er arrangementer som 
skal gå i 0,- (eller pluss) og det legges ikke inn utgifter til 
dette i budsjettet. Et evt overskudd går til FAUs kasse, 
eller til formål vedtatt av FAU.  

o Budsjettet ble gått igjennom og noen endringer gjort. Totalt 
budsjett godkjent av FAU er på kr 69.000,-. 

o Nye vedtatte retningslinjer og vedtatt budsjett for 2017 legges ved 



dette referatet.  
 

• Grønn kiosk v/Lene 
o Saniteten bevilget kr 18.000,- til grøtprosjekt, som senere ble 

omgjort til grønn kiosk. Det er pr nå ca kr 8500,- igjen av denne 
bevilgningen.  

o  
 Eventuelt 

• Det kom innspill om skøyteis pga kaldt vær. –Ingvild tar det opp med 
kommunen.  

• Julegave til lærerne. Ingvild kjøper inn fruktkurv mm og setter på 
lærerværelset uken før jul.  

 

Neste møte i Herstad FAU er 1. februar.  

 


