
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 4. november 2020 Klokken 18:30 – 20:00, Sted: Nettmøte på Teams 

Tilstede Skole FAU leder e-post 

  Teigar 
ungdomsskole 

Jorunn Johannessen jorunn_cecilie@hotmail.com  

v Teie Skole Bjørn-Erik Espresso 
Ryen-Grødahl 

espresso1974@gmail.com  

v Borgheim 
ungdomsskole 

Kristin Kyllingstad kristinkyllingstad@gmail.com  

v Brattås skole Cathrine Mortvedt cathrinem2010@hotmail.com  

v Føynland skole Nina Hansen ninagrovehansen@gmail.com  

v Herstad skole Ingvild N. Myhre inylan@online.no  

  Oserød skole Hege Asp (avtroppende) hegeasp@gmail.com  

  Lindhøy skole Caspar Rieber-Mohn crieber.mohn@gmail.com  

  Tjøme 
Ungdomsskole 

Pål Hansen pal.han@telko.no  

  Torød skole Trine Gervin tr-j@online.no  

v Vestskogen skole Daniel Wikstøl dw@zenitadvokater.no  

  Steiner Skolen (Gr. 
skolen) 

Eirik Müller-Jacobsen eirikrmj@gmail.com  

  Steiner Skolen Ellen Just Hansen el_ju_ha@hotmail.com  

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

 

Pkt Saker / Aksjoner Ansvar 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste  

3 Konstituering av FKFU 
Lister er oppdatert med alle FAU ledere så langt som mulig, to skoler har avtroppende 
FAU i FKFU. FAU ledere skal fortrinnsvis sitte i FKFU. 
 

 

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

• Kjell Jensen orienterte om FKFU 
o Kommunen har stilt i FKFU i 10 år og ønsker FKFU som organ 

 

• Helhetlig plan for Oppvekst v/Ann Kristin Johansen, 
prosjektleder/rådgiver, Færderskolene 

o Se presentasjon som følger referatet 
o "It takes a village to raise a child" sier et afrikansk ordtak 
o Det betyr at vi kan stå enda sterkere sammen om vi samler oss rundt 

det som er viktigst for en god oppvekst 
o I prosessen med å utarbeide helhetlig plan vil mange involveres for å 

finne ut hva som er viktigst for en god oppvekst 
o Planen skal gjennomsyres av helsefremmende tenkning 
o Målet er «å sikre at alle barn og unge får de aller beste muligheter for 

å nå sine potensial innenfor rammen av fellesskapet» 
o Søk «Helhetlig plan for Oppvekst» på kommunens nettsider. 
o Vi oppfordrer til å besøke Facebook siden «Mitt Færder» 

 

 

mailto:jorunn_cecilie@hotmail.com
mailto:espresso1974@gmail.com
mailto:kristinkyllingstad@gmail.com
mailto:cathrinem2010@hotmail.com
mailto:ninagrovehansen@gmail.com
mailto:inylan@online.no
mailto:hegeasp@gmail.com
mailto:crieber.mohn@gmail.com
mailto:pal.han@telko.no
mailto:tr-j@online.no
mailto:dw@zenitadvokater.no
mailto:eirikrmj@gmail.com
mailto:el_ju_ha@hotmail.com
mailto:kjell.jensen@faerder.kommune.no


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 

 • Hjertesone – hvor langt er vi/kommunen kommet - hva gjør vi nå? 
v/Irmelin Skjold, Færder kommune 

 
o HJS er i utgangspunktet en idé som er resultat av et ønske om å bedre 

trafikksituasjonen rundt skolen og alle andre som beveger seg i skolens 
nærområde.  

o HJS er ikke «vedtatt» av Færder og kan heller ikke pålegges skolene/FAU, 
men er et konsept man kan bruke og det må tilpasses den enkelte skole. HJS 
skal fortrinnsvis være drevet av foreldrene, elevene og skolen. Skolene/FAU 
må definere omfanget, soner og størrelsen på disse.  

o En utfordring i dag er skilting av området/sonen; Skiltforskriften tillater kun 
godkjente skilt og hjertesoneskiltene er ikke godkjente. Færder kommune 
følger skiltforskriften. Vi har to kanaler; Kommunedirektøren kan fremme 
politiske sak om å behandle hjertesoneskilt som et unntak (Irmelin sjekker) og 
politisk ved at FKFU kan søke støtte politisk for formell skilting. Irmelin har 
oppfordret Trygg Trafikk til å søke godkjenning av hjertesoneskilt, men støtter 
med skilt vi kan bruke på privat grunn (innenfor skolegrensen).  

o FKFU har fått kr 25.000, fra Trygg Trafikk / Vestfold Fylkeskommune 
 

Konkrete aksjoner 
o FKFU tar med seg info ut i FAU. 

Kommunikasjonsavdelingen i kommunen kan bistå med kommunikasjon om 
hjertesone – skriftlig, trykke opp flyeres o.a. samt legge ut på kommunens FB.   

o FKFU har fått noen få metal skilt med «Hjertesone», som blir fordelt. 
o FKFU kommer med innspill til hva tildelte midler kr 25’ kan brukes til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAU 

8 Valg 

• Leder FKFU:  
o Ingen kandidater. Tarald Høy fortsetter inntil videre som koordinator. 

(som tidligere.FAU leder Teie Skole) 

• Nestleder FKFU; ingen kandidater 
 
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. 
 

 

 

Alle tar en 

runde i eget 

FAU 

 

 

 

9 Eventuelt 

• Innspill fra Vestskogen FAU ift grunnlaget og mandatet for FKFU. Skal FKFU bestå 
må forumet ha en funksjon?. 
- Kommentar fra Kjell Jensen: FKFU er et forum for foreldrene, det er opp til 

foreldrene å bruke dette. Kommunen ønsker å bruke FKFU og kan hjelpe med 
praktisk medlemslisteføring, men det må drives av foreldrene selv. 

- Kommentar fra avtroppende leder, Tarald Høy. FKFU bør kun ta større saker 
som er felles for alle skolene i kommunen, noe som også står i vedtektene. 
FKFU kan brukes mer som forum for flere større initiv som omhandler barn og 
ungdom i kommunen, men som relateres til skolene. 

Videre diskusjon om dette på neste møte. 
 

 

 

 

Utsatte saker / Saker til neste møte: 

- - 

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

- Onsdag 3. februar 2021 (forslag) 

Referat TH, sist endret: 04.11.2020 (TH) 


