
                                                                           

 

 

Referat fra FAU- møte 22.november 2022, kl.19.-20.00  

Til stede: Pål K Hansen (10), Ina L Sandmo (10), Stig Karlsen(10), Maryam Sadat- Kihle(9), 

Anita Dahlen (9) og Sebastian Vega (8)og Hege Th. Lundby. 

Frafall: Ole Magnus Svanevik (8)  

Saker: 

Innspill til referat fra FAU-møte 04.10.22: Haugområdet bør benyttes i stedet for 

«skateområdet», dette tas til etteretning. 

Nytt bordtennisbord: Pål K Hansen orienterte om at FAU har søkt Sparebankstiftelsen om 

midler til nytt bordtennisbord i betong og fått innvilget 29.921,- til dette. 

Status nybygg: Byggingen går etter planen. Arve Bockeli styrer prosessen med stø hånd og 

har god oversikt over det meste. Etter planen skal elever og lærere være på plass i nytt bygg 

1.mars 2023. De av lærerne som hadde anledning hadde befaring 10.november og elevrådet 

skal ha omvisning 29.11. Bygget fremstår som lyst og trivelig med mye tre og store vinduer. 

 Det vil bli kunst ute og kunst inne. Kunstnerne hadde tidlig i prosessen møte med elevrådet 

for å høre hva ungdommene mente var særlig viktig med Tjøme. Alle løftet frem naturen og 

dette ville kunstnerne vektlegge videre i arbeidet.  

Det vil bli nytt inventar/ møbler i den nye delen av skolen/ elevfløya. I den nyoppusset delen 

med administrasjon, personalrom og arbeidsrom for lærerne kunne man bruke eksisterende 

møbler. 

Nåværende elevbygg er svært slitt og det brukes naturlig nok ikke penger på reperasjon, hull 

dekkes med plater, vinduer som ikke kan lukkes spikres igjen osv. Noe som kan bidra til at 

mere ødeleggelser. Ved overgang til nytt bygg, blir det svært viktig å innføre gode rutiner fra 

dag 1. Der skal elevene blant annet bruke innesko. 

Evaluering skoletur for 10.trinn høsten 2022: 10.trinn var på skoletur fra 1.-3.november. 

Temaet var demokratiske prosesser, innenfor og utenforskap, historiske hendelser knyttet til 

2.verdenskrig. Turen gikk til Vemork via Heddal stavkirke og videre til Jønnbu på Lifjell der 

elevene bodde 2 netter. Elevene rakk også å besøke badeanlegget på Gullbring i Bø og de så 

Krigseilerne på kino. 

 Elevene hadde på forhånd jobbet med temaet og hadde også besøkt Torås Fort. Noen 

elever har også vært på Demokratiopplæring på Utøya i høst og hatt leksjonsopplegg med 

resten av trinnet i etterkant. 



Turen er evaluert av elever og lærere som var svært fornøyde. Elevene melder om at de 

opplever at miljøet på trinnet har blitt styrket etter denne turen. Turen ble finasiert av gave 

fra foresatte (hovedsakelig salg av stemorsblomster vår -22) og skolens egne midler. 

Selv om noen foresatte har uttrykt at de synes det er synd at skolen ikke lenger arrangerer 

tur til Polen, er det også noen som har uttykt at de er lettet over at det er slik. Fra foresattes 

side blir det fremhevet at det viktig å videreføre tradisjonen med dugnad, i tillegg til å bidra 

til at 10.trinnselevene får en tur. 

17.mai: I fjor hadde FAU på Lindhøy og Tjøme ungdomsskole ansvar for salget av mat og 

drikke etter toget. Ungdomsskoleelever bidro med salg av kaker, kaffe osv. Foresatte til 

8.trinn har også ansvar for servering til Nøtterøy musikkorps, samt kaker til disse. 

Ungdomsmiljøet: SLT- koordinator (samordning av lokale rus og kriminalforebyggende tiltak) 

i Færder Anette Malme holdt en orientering om hva som kjennetegner ungdomsmiljøet i 

Færder/ Vestfold nå, hvilke tilbud og tiltak som finnes.  

Alle ungdomsskolene i Færder i likhet med mange andre ungdomsskoler i Vestfold har 

raportert om mere rus. Selv om vi ikke har avdekket rus på skolen hos oss, er vi på skolen 

kjent med at vi har ungdommer som har prøvd rusmidler. 27.10 arrangerte skolen derfor et 

temamøte for foresatte på 8., 9. og 10.trinn med rusforebyggende ungdomsteam ved 

Kathleen Brattås og Kirsti Ottesen. Hensikten med møtet var å øke kompetansen til 

foresatte, samt å vise hva som finnes av støtte og hjelp for ungdom og foresatte. 

Rusforebyggende ungdomsteam vil også ha leksjonsopplegg med alle trinnene på 

ungdomsskolen, de starter med 10.trinn. Stine Søderlind som jobber som inspektør/rådgiver 

og sosiallærer har mange samtaler med både elever og foresatte om temaet, hun ringer også 

hjem dersom det er grunn til uro/ rykter knyttet til elever og rus. 

Natteravn: Anita Dalen fra Tjøme er blitt natteravnkordinator i Færder. Hun har allerede satt 

i gang noe natteravn denne høsten på Tjøme, og arbeidet vil fortsette videre til våren. FAU 

har vedtatt at alle foresatte vil bli tildelt vakt som natteravn. Gjennom natteravnordning kan 

man også bli bedre kjent med andre foresatte. 

Arenaer der foresatte møtes: i møtet ble det også fremhevet at det er viktig at foresatte 

møtes og blir kjent, da er det også lettere å ta opp det som er vanskelig med hverandre. 

9.har arrangert treff for foresatte, men det kan være vanskelig å finne tid der flere kan. 

Bruk av parfyme: Vi har både elever og lærere som er alergiske mot parfyme. Skolen har 

derfor tidligere sendt ut en skolesms der det henstilles til å ta hensyn til dette. 

Neste møte blir 21.mars kl.19.00 i nytt bygg, eller før ved behov. 

Referat ved Hege Th. Lundby, konst rektor Tjøme ungdomsskole 

 

 

 


