
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. mars  2022 Klokken 18:00 – 20:00, Sted: Teie Skole 

Tilstede Skole FAU rep. Til FKFU e-post 

 Teigar ungdomsskole 
 

 

 Teie Skole Tarald Høy tarald.hoy@online.no 

v Borgheim ungdomsskole Tiril Helgerø 
 

 Brattås skole 
 

 

 Føynland skole   

 Herstad skole 
 

 

v Oserød skole 
 

 

 Lindhøy skole 
 

 

 Tjøme Ungdomsskole 
 

 

v Torød skole Trude Borge Iversen  

 Vestskogen skole 
 

 

 Steiner Skolen (Vid. 
skolen) 

 
 

v Steiner Skolen (Gr. 
skolen) 

 Eirik Müller-Jacobsen   

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

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste  

3 Konstituering av FKFU 
Lite oppmøte som kan skyldes mangel på epost informasjon på respektive FAU leder 
 

 

4 Aktuell informasjon fra kommuneadministrasjonen, ved Senior rådgiver Skole; 
Kjell Jensen 
 

• Fortelle om muligheter i kommunen 

• Helsevesenet er under ombygging; letter å få tilbud 

• Ny Plan for Nærmiljøanlegg 
 
Skolesjefen oppfordres til å forberede til neste møte: 

• Gratisprinsippet 
 

Innspill fra FKFU: - 
 

 

 Diskusjoner 
 
FKFU Forum Erfaringsutveksling 
FKFU kan være et bruker-medvirkning organ 
Enighet at FKFU har et god nytte for FÆrderskolene, spesielt innen erfaringsutveksling 
på fellessaker. 
Enighet om å ha en enkelt fokusert kort agenda 
Utfordring for FKFU er å få til en medvirkning av FAUene 
Viktig at fellestemaene tas inn i FAU 
 
Idé: 
FKFU; fra Utvalg til Forum/Diskusjonsforum for Færderskolene 
 

 

 

 

 

FAU 

mailto:tarald.hoy@online.no
mailto:kjell.jensen@faerder.kommune.no
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FKFU et felles samarbeidsforum for alle skolene i Færder Kommune. Vi møtes 4-5 ganger i året for å drøfte saker som berører flere 
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Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

6 Fellessaker i Færder Skolene 
Bred enighet at fellessaker for skolene bør diskuteres. 
FKFU kan være et bruker medvirkning organg 
 
Eks:  

- Leksebevissthet 
- Gratisprinsippet – andre erfaringer: 
- ; (se også møtereferat av 27. mars 2019) 

o  
- «Polenturene» / Fredsreisene 
- (Skoleball) 

 
- ... 

Fellesprinsipper: 
 
Aksjon FKFU: 
Skolesjefen orienterer på neste møte. 
FKFU må være en fast post på FAU ene sine møter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  
o Ikke valgt, utsatt 
o … 

• Nestleder FKFU; 
o … 

 
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 

• … 
 

 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

- Valg 

Neste møter: (Alle kl 18.00, Teie Skole, personalrom) 

- … 

-  

Referat TH, sist endret:20.03.2022 (TH) 


