
FKFU - Færder kommunale foreldreutvalg 

FKFU et felles samarbeidsforum for alle skolene i Færder Kommune. Vi møtes 4-5 ganger i året for å drøfte saker som berører flere 

skoler. FKFU er ikke et lovpålagt utvalg, men et selvstendig organ, opprettet og driftet av de foresatte. Kommunen deltar dersom det 

er ønske om det. En representant fra hver FAU i skolene deltar i FKFU. 

 

FKFU - Færder kommunale foreldreutvalg 

Møtereferat 

Onsdag 16.oktober 2019 Klokken 18:00 – 20:00, Sted: Teie Skole 

Møtt Skole FAU rep. Til FKFU e-post 

  Teigar ungdomsskole     

 v Teie Skole Tarald Høy tarald.hoy@online.no  

  Borgheim 
ungdomsskole Ole Hafell 

ohafell@hotmail.com  

 v Brattås skole Kari Anne Grytnes k-grytne@online.no  

  Føynland skole Per Magnus Sæther holth99@gmail.com  

 v Herstad skole Linda Havstein Myhra linda.havstein@myhra.ws  

  Lindhøy skole Pål K. Hansen pal.hansen@telko.no  

 v Oserød skole Hege Asp hegeasp@gmail.com  

  Tjøme Ungdomsskole Christine Louise Reiss 
Jacobsen 

christine@accon.no  

 v Torød skole Trine Gervin tr-j@online.no  

 v Vestskogen skole Katrine Viken Foyn vikenkatrine@hotmail.com  

 v Steiner Skolen Marianne Store marianne.store@gmail.com  

  Færder kommune Kjell Jensen kjell.jensen@faerder.kommune.no  

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste  

3 Konstituering av FKFU  

4 Nytt fra kommunen, ved Virksomhetsleder skole Kjell Jensen (skolesjefen) 

• Forfall på dette møtet 
 
Skolesjefen oppfordres til å forberede til neste møte: 

• Gratisprinsippet; se møtereferat av 27. mars 2019, stikkord: 
o Turer i skolens regi. 
o Arrangement på kveld, inngangspenger 
o Avslutninger: store forskjeller. 
o Utstyr under skidag, leirskole etc 
o Område, skolens område vs turer. 

 

• Status Leksefri: info fra Fagfornyelsen. 
 

Innspill fra FKFU: - 
 

 

 Mitt Færder - Folkehelseprosjektet 

• Det handler om å forebygge – det er her kommunen / vi skal satse 

• Lav terskel prosjekt – «grønn sone» 

• Bruker-medvirkning 

• Prosjektet skal også lytte på innbyggerne –  
o Innbyggerråd; her inviteres folk inn, peptalk o.l. 
o Familiens Hus; «Foreldrekvelder med FAU» 
o Dialogkonferanse på Borgheim Ungdomskole 

• Utdrag av presentasjon:  
o «Hvis ikke du bryr deg – hvorfor skal jeg?» 
o Ungdom bidrar selv. 
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FKFU - Færder kommunale foreldreutvalg 

FKFU et felles samarbeidsforum for alle skolene i Færder Kommune. Vi møtes 4-5 ganger i året for å drøfte saker som berører flere 

skoler. FKFU er ikke et lovpålagt utvalg, men et selvstendig organ, opprettet og driftet av de foresatte. Kommunen deltar dersom det 

er ønske om det. En representant fra hver FAU i skolene deltar i FKFU. 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

Aksjon FKFU;  
informere om Folkehelseprosjektet ut i skolens og klassenes kanaler. 
FAU kan kontakte prosjektet for besøk eller råd. 
 

 

FAU 

5 Storforeldremøte 27. november 2019 
- Se arrangement under kommunens facebook sider: 
- https://www.facebook.com/events/532172790868784/ 

 
- Forslag om enkel servering før møtet; bolle/banan/kaffe?, kan kommunen 

ordne dette? 
 
Aksjon FKFU: 
Alle FAU må spre arrangementet, f.eks. kommunen arrangement på klassenes kanaler 
med tydelig kommentar at det er FAU/FKFU som er arrangør 
 

 

Teie Skole 

 

Skolesjef 

 

 

 

FAU 

6 Fellesprinsipper i Færder Skolene 
 
Gratisprinsippet – andre erfaringer: 

• FAU har bidratt til søtsaker på leirskole 

• Klassene kan også søke midler til FAU for et proskjet e.l. 

• «Pølse-problematikken»; må kalles «bål-mat» 

• Gratisprinsippet går igjen, også på Ungdomskolen. 
Fellesprinsipper: 

• Skoleball 

• Buss-turene til Polen; forskjellige erfaringer. 
 
Aksjon FKFU: 
Skolesjefen orienterer på neste møte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Saker fra FAU’ene 

• Enighet å jobbe videre med fellesprinsippene på Færder skolene. 
Som det står i vedtektene FKFU; - Det skal også være et forum for 
erfaringsutveksling og ideskaping i foreldrearbeidet.  

 

 

 

8 Valg 

• Leder FKFU: Tarald Høy, FAU leder Teie Skole 

• Nestleder FKFU; Katrine Viken Foyn, FAU Vestskogen Skole 
 
Det oppfordres til at den enkelte Færderskolen setter valg av representant til FKFU 
som fast post på sin agenda. FKFU representanten være en fast person, fortrinnsvis 
FAU leder på respektive skole. 
 

 

 

 

 

FAU 

9 Eventuelt 

• FKFU venter på å få opprettet en egen side under Færder. 
Jonatan/IT 

 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

- …  

Neste møter: (Alle kl 18.30, Teie Skole, personalrom) 

- Onsdag 15. januar 2020 

- Onsdag 18. mars 2020 

Referat TH, sist endret:19.10.2019 (TH) 
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