
  REFERAT 

 

Møte i Nøtterøy Kommunale Foreldreutvalg 

 

Mandag 09.01.2017  Klokken 19.00  –  20.30 

 

Personalrommet Teie Skole 

 
Tilstede på møtet: Borgheim Skole Inger Marie Flakstad 

   Brattås Skole  Ann-Sofie Franck-Ring 

   Føynland Skole  Jørn Roger Bergland 

   Herstad Skole  Ingvild Nyland Myhre 

   Oserød Skole  Stine Undem 

   Teie Skole  Nina Lorentzen 

   Teigar Skole  Rune Ønvik Lorentzen  

   Vestskogen Skole Tina Silseth Ediassen 

 

   Nøtterøy Kommune Kjell Jensen 

 

Forfall:   Torød Skole   

 

 

Saker fra kommunen 
Kjell Jensen informerer om de viktigste sakene fra kommunen 

 Fra 01.01.18 blir Nøtterøy og Tjøme kommune slått sammen til nye Færder 

kommune. Representanter fra FAU på Lindhøy skole og Tjøme ungdomsskole 

bør derfor være på plass i NKFU fra skoleåret 17/18 starter. Stine kontakter 

Anne Johansson og sender invitasjon om deltakelse allerede fra neste møte av. 

Tanken er at det er bedre jo tidligere Tjøme får blitt med. Nytt navn bør 

diskuteres; FKFU? Eventuelt andre forslag? 

 Kommunen jobber med felles lederopplæring for BTI, Bedre Tverrfaglig 

Innsats, og starter opp med denne arbeidsformen allerede våren 2017. I løpet 

av skoleåret 2018/-19 skal alt være implementert i det nye systemet.  

 Det jobbes hardt med å få på plass én til én dekning av PC for alle elever i 7. til 

10. trinn fra og med høsten 2017. Alle får Office 365 med sky-lagring. For 

elever i 3. til 6. trinn er det ønskelig med én PC per 3 elever, og det jobbes også 

for å ruste opp med iPad’er for 1. og 2. trinns elever. Strategiplan for IKT skal 

være på plass i løpet av våren 2017.  

 

Trafikk 
Alle FAU’ene jobber med trafikksikkerheten langs skoleveien, og det ble enighet om at hvert 

enkelt FAU skal ta kontakt med kommunen ved spesielle saker. Mange av skolene har en god 



dialog allerede. Det er også et ønske om bedre informasjon fra entreprenørene i forbindelse 

med bygging og graving langs skoleveien. I tillegg til at naboer bør informeres foreslår vi at 

nærskolene kan kontaktes av entreprenører/kommunen, slik at skolene kan henvise til 

infosider. Kommunen kan da legge ut informasjon om bygging/graving på hjemmesiden. 

Trafikkansvarlig i kommunen bør informeres om dette.  

 

Leirskole 
Det er besluttet at det vil bli en ny ordning når det gjelder leirskole. Per i dag har Nøtterøy 

kommune 3 overnattinger på leirskole, mens Tjøme har 4 overnattinger. NKFU ønsker 4 

overnattinger for alle elever i nye Færder kommune, og håper dette kan være gjennomførbart 

ved at man for eksempel legger leirskolen til nærmiljøet. Vi har også snakket om å utvide 

begrensningene på reisevei fra 3 til 4 timer, og muligheter for at NKFU eventuelt kan 

finansiere tilleggskostnader. Gratisprinsippet står sterkt, og det er mulig at FAU ikke lenger 

får lov til å drive inntektsbringende aktiviteter. Da må vi tenke nytt. 

Saken blir liggende på vent frem til kommunesammenslåing, slik at man kan komme til en 

enighet i den nye kommunen. FAU’ene vil bli informert når leirskolespørsmålet tas opp igjen 

gjennom NKFU.  

 

Fotoleverandører 
Nina evaluerer 4-5 aktører og lager en skisse/analyse så det blir enklere for skolene å velge 

fotoleverandør.  

 

Økonomi 
Alle skolene som har vært på leirskole i løpet av 2016 har betalt inn 225,- per elev til NKFU. 

Frank Lindø (Teie FAU) har tilgang på kontoen.  

 

 

Mange av FAU’ene har hatt et bytte av NKFU-representant dette året, og det har derfor vært 

litt dårlig kontinuitet. Satser på at vi nå har landet med alle nye representanter, og at alle 

tilstreber å komme på de neste to møtene  

 

Neste møter: 
Mandag 06.mars kl. 19.00- 20.30 Oserød skole 

Mandag 24.april kl. 19.00- 20.30 Herstad skole 

 

 

Referent: Stine Undem 

  


