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HERSTAD SKOLE 

FAU Referat 
 
Dato:  Mandag 11.september 2017 
Sted:  Personalrommet Herstad skole 
 

FAU leder Ingvild Nyland Myhre (NKFU) inylan@online.no 
Rektor Ann Kristin Johansen annkristin.johansen@notteroy.kommune.no 
SFO-leder Vibeke Henden vibeke.henden@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 med FAU representanten på møtet, samt vara representant for 
7. trinn og SFO leder Vibeke Henden. 
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Aktuelle saker 
 

Saksnr. Sak 

17/18-01 Godkjenning innkalling og referat 
• Innkalling ble godkjent 

• Referat fra forrige møte ble godkjent 

• Oppfølgingssaker 
o Skolens lærere mener det kun skal kjøpes inn kun ett bordtennisbord i 

skolegården, selv om FAU har innvilget innkjøp av to bordtennisbord, 
og rektor kommer senere med mer detaljert info om hvorfor lærerne 
ikke ønsker mer enn ett utendørs bordtennisbord 

o Kommunen har påtatt seg ansvaret og kostnaden med monteringen 
 

17/18-02 Skoleårets FAU 
• Presentasjon av medlemmene i FAU, registrering av kontaktinformasjon 

• Valg av nestleder, kasserer og sekretær (nytt styre i FAU Herstad skole skal 
registreres i Brønnøysundregisteret) - se tabell ovenfor for de som ble valgt 

• Valg av representanter til SU, SMU og NKFU - se tabell ovenfor ang. de som 
ble valgt 

 
17/18-03 FAUs vedtekter, fokusområder og mandat 

• Vedtektene ble gjennomgått – ingen kommentarer 
 

17/18-04 Informasjon fra rektor 
• Oppstart av nytt skoleår, med 19 nye elever i 1.trinn. Foreldre til elever i 1. 

trinn synes det var for kort og for lite arrangement på 1. skoledag 

• Det er god PC dekning fra og med 3. trinn, og på 7.trinn får alle elever PC 
som de kan ta med hjem 

• Skolen er i gang med å innføre Office 365, som i første omgang skal brukes 
til å innføre ny læringsplattform. Foreløpig skjer dette kun blant elevene for 
kommende skoleår, men senere skal det også åpnes mot foreldre. Dermed 
fortsetter vanlig bruk av Fronter og hjemmeside slik det fungerer i dag  

• PALS er en skoleomfattende innsatsmodell som skal innføres på Herstad, 

som allerede er innført på Vestskogen. Programmet består av systematiske 

og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle 

skolens elever. Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med 

atferdsproblemer og fremmer god sosial og skolefaglig læring. Skolens 

PALS-team omfatter alle lærere og er utvidet med helsesøster og en foreldre 

representant. De skal møtes hver måned, og senere vil også elever bli med 

Se mer info ang. PALS her: http://www.nubu.no/hva-er-pals/category1129.html 

• Herstad Skole ligger på topp etter undersøkelser, med høy trivsel og lite 
mobbing 

• Som de to første barneskoler i Norge skal det innføres et ½ års 
prøveprosjekt med den digitale samarbeidsplattformen Spark Board fra 
Cisco på Herstad og Vestskogen. Mer info om dette kommer før høstferien 
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• Skolen har ansatt to nye fagarbeidere, Vibeke og Christian, som i hovedsak 
skal jobbe på SFO og på 6. trinn 

• Skolen har også ansatt to nye lærere på 1-årskontrakter, Jenny på 1. trinn 
og Selina på 5. trinn. Det skal også ansettes en lærer på ½-års vikariat på 4. 
trinn 

• Grønn Kiosk ønskes å fortsette som tidligere, en gang hvert halvår  

• Det undersøkes ang. å leie inn foredragsholder Anja Edin, primært for elever 
og foreldre 5-7 trinn. Foredraget sponses av FAU og er planlagt å filmes, for 
senere visninger 

• I forbindelse med årets TV-aksjon (for UNICEF i år) blir det relaterte 
aktiviteter for elevene i 4. trinn 

• Foreldre på hvert trinn må selv avgjøre om de ønsker å arrangere 
vennegrupper 

 
Info fra SFO 

• Ny SFO leder er Vibeke Henden. Hun har brukt de første ukene til å bli 
kjent med barna og systemene på SFO, og hun vil også ha noe 
vikartjeneste på skolen 

• Det blir snart oppstart av 4. klasse-klubben, og i tillegg vil Kulturskolen 
tilby aktiviteter som Teater, Musikk og Visuell Kunst for 2. trinn 

 
17/18-05 Revisjon av Årshjulet 

 
Disco for 05-07 trinn 

• Det ble foreslått å bytte navnet «Disco-Kveld» til f.eks. aktivitetskveld 
eller lign. Kom gjerne med forslag ☺ 

• Gratisprinsippet for denne aktiviteten skal opprettholdes, evt. med støtte 
fra FAU 

• Komiteen for denne aktiviteten er 7. trinns foreldre, og de bør gjennomgå 
listen over servering (brus, godteri, toast, popcorn, m.m.), og evt. gjøre 
nødvendige forandringer for å redusere kostnadene 

• Skal FAU kjøpe inn nødvendig bestikk, tallerkener, servietter, glass, m.m. 
til dette formålet, evt. sammen med Vel-foreningen? 

• FAU har satt av kr. 7000,- til årets 7. trinns avslutningsfest til våren, som 
kompensasjon for tapte inntekter fra tidligere års disco-kvelder 

 
Herstad-dagen 

• Det mangler fortsatt referater fra aktiviteter, innkjøp, oppgaver og 
regnskap fra fjorårets Herstad-dag, og dette vanskeliggjør forberedelser 
til kommende Herstad-dag 

 
Byttekveld 

• Skal vi forsøke å få noen foreldre som er interesserte i å arrangere 
«byttekveld» på skolen? Et forslag er at foreldre kan på forhånd levere 
inn f.eks. 7 brukte klesplagg til dette formålet, og vil dermed kunne ta 
med seg hjem 7 «nye» klesplagg 
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Reparasjon og vedlikehold av skolens sykler 
• Det er ønskelig å samle sammen foreldre som er interessert i å hjelpe til 

med vedlikehold av skolens sykler i løpet av høsten, slik at syklene blir 
klare til ny bruk til våren 
NB! Hver klassekontakt spør om interesserte foreldre i sin klasse, og 
samler inn informasjon ang. dette til FAU-leder innen neste FAU-møte 

 
Datoer for FAU møter skoleåret 2017/2018 

• Her er forslag fra FAU-leder ang. datoer for kommende FAU-møter, som 
foreslås avholdt på torsdager mellom kl.18:00 og 20:00: 

o 19. oktober 
o 30. november 
o 01. februar 
o 22. mars 
o 31. mai 

 
17/18-06 Økonomi 

• En stor takk til Bjørnar Pande Wølner for å ha håndtert FAUs økonomi i 7 
år! 
En oversikt fra siste halvår ble utdelt, og det viser en beholdning på 
nesten kr 158 000,- 

 
17/18-07 Ny skole, samarbeid med Vestskogen FAU 

 
17/18-08 Høringsnotat fra kommunen 

• Høringsnotatet ble gjennomgått – ingen kommentarer 
 

17/18-09 Referat fra møte mellom Utedrift i Nøtterøy kommune, skolen, vaktmester, 
elevrådet og FAU ang. uteområdet på skolen 

• Referat gjennomgått, og FAU leder tar disse sakene videre med 
kommunen, som har påtatt seg ansvaret for vedlikehold av skolens 
utendørs utstyr (etter Gratisprinsippet) 

• Kommunen har bevilget kr. 30000,- til innkjøp av utendørs 
lekeapparat(er) 

• Skolen er i diskusjon med kommunen om skolens utendørs scene skal 
vedlikeholdes av skolen eller av kommunen 

 
17/18-10 Eventuelt 

• Ingen saker 
 

Nøtterøy 11.09.2017 
Kyrre Johansen 
Sekretær FAU 


