
                                                                           

 

 

Referat fra FAU-møte tirsdag 4.oktober 2022 

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

Ole Magnus Svanevik (8) og Hege Th. Lundby. 

Frafall: Anita Dahlen (9) og Sebastian Vega (8) 

Stine Søderlind var invitert til å orientere om pkt 5. 

1. Presentasjon og gjennomgang av møtes agenda. 

2. Valg av leder: Pål K Hansen har sittet som leder av FAU i to år. Han 

ønsker i utgangspunktet avløsning på vervet, men kan sitte dersom ingen 

melder seg. Ingen av de tilstedeværende ønsket vervet, Lundby tar 

kontakt med de som meldte frafall. Dersom heller ikke de ønsker å være 

leder, fortsetter Hansen. Siden heller ikke disse representantene kan 

tenke seg å overta ledervervet, sitter Pål ett år til. 

 

3. SU (skolens samarbeidsutvalg): her sitter leder av FAU + en annen 

representant fra FAU, i tillegg til representanter fra elevråd, skolens 

ansatte og en politiker. SU avholdes vanligvis 2-3 ganger per år, og i 

tilknytning til møte i FAU. Maryam S Kihle stiller seg til disposisjon fra 

FAU, i tillegg til leder. 

4. Informasjon om Natteravn. FAU for skoleåret 2021/ 2022 vedtok 1.mars -

22 at alle foresatte ved Tjøme ungdomsskole skal delta i 

natteravnordningen. Dette innebærer at blir satt opp på vakt, så må man 

heller bytte innbyrdes. FAU for inneværende skoleår ønsker å 

opprettholde vedtaket. Anita Dahlen har påtatt seg å være 

natteravnkoordinator for Færder og i møtet leste Hege opp en mail fra 

Dahlen  der hun orienterer om dette og videre fremdrift. FAU anbefaler å 

bruke tid på å få på plass et godt system rundt ordningen. Dersom det er 

mulig, ønsker Dahlen å komme i gang på Tjøme allerde noe i høst. I 

møtet ble det snakket om steder det kan være aktuelt å gå som Tjøme 

ungdomsskole, området fra Pytteberget over til Ormelet, Bekkevika og 

Haugområdet.  



5. Rus blant ungdomsskoleelever. Stine Søderlind, skolens sosiallærer/ 

rådgiver/konst inspektør, orienterte om temaet. Skolen er kjent med at 

vi har ungdomsskoleelever i Færder kommune, herav også Tjøme 

ungdomsskole som i ulik grad tester ut rusmidler, fortrinnsvis hasj. 

Skolen ønsker å invitere til et teammøte for foresatte om dette. FAU 

støtter dette og ønsker at kunnskap om emnet, symtomer hos ungdom 

og foreldrerolla skal ha fokus i et slikt møte. Videre er det ønskelig med 

et eget møte for ungdommene på skolen. Dette er også et ønske fra FAU, 

og  gjerne med politiet som en deltagende part.  

 

6. Informasjonssaker 

Bygging: prosess med bygg av ny skole går etter planen. Vinduer er nå på 

plass i noe som ser ut til å bli et flott skolebygg med mye tre, lyst og fint. 

Elevrådet skal etter hvert få komme på befaring, det skal også lærerne. 

Det er noen ekstra utfordringer med å leve på en byggeplass, mindre 

oversiktlig ifht til inspeksjon, noe begrensning i forhold til aktivitet ute og 

mer tid som går til forflytning. To kunstnere er valgt ut og er i gang med 

sin prosess, noe kunst til uteområde og noe kunst inne. Elevrådet har 

tidligere vært inne i prosessen for å formdile hva de tenker er viktig i 

denne sammenheng. 

 

COS-C: Alle de voksne skal gjennomgå et kurs på 5 tirsdager. Dette er en 

del av Færders satsing ifht barns og unges oppvekst. Kurset innebærer at 

elevene 5 tirsdager vil slutte 13.35. Noe tid tas fra friminutt, noe fra 

avspasering. 

 

Skoletur 10.trinn: 10.skal på skoletur 1.-3. november. Turen er finansiert 

delvis av skolens egne ressurser og delvis av økonomisk gave fra 

foresatte (salg av stemorsblomster vår-22, salg av kaker høst-22 mm). 

Skoletur for 10.trinn har en lang tradisjon på Tjøme, og FAU ser det som 

positivt at tradisjon med dugnad for en slik tur opprettholdes, om enn i 

mye mindre skala enn tidligere.Temaet for turen er som tidligere 

Demokratiforståelese, innenforskap og utenforskap. Elevene skal bl.a 

besøke Vemork på Rjukan og bo på Jønnbu på Lifjell/ Bø. Det vil være 

med 4 lærere fra skolen. Siden dette er en skoletur, er det ikke anledning 

for elevene til å he med egen mobiltelefon. Lærerne kan kontaktes av 

foresatte underveis.  

 



Mobilskap: alle ungdomsskolene i Færder kjøper inn mobilsskap denne 

høsten. Det vil også utarbeides et felles informasjonsskriv til foresatte/ 

elever. Årsaken til at skolene velger å bruke av den økonomiske rammen 

til dette, er at bruk av mobil av elevene i skoletiden har blitt en så stor 

utfordring at de ser dette som et nødvendig tiltak.  

 

17.mai: foresatte fra 8.trinn har ansvar for å servere Nøtterøy 

musikkkorps etter toget, samt bidra med to kaker. 17.mai 2022 var det 

foresatte/ elever fra 8. og 9.trinn, samt foresatte fra Lindhøy som hadde 

ansvar for salg etter 17.mai- toget. Dette er en ny ordning som trolig 

videreføres i år. 

 

7. Eventuelt: Sosiale medier ved Svanevik. Bruk av «send it» en snap der 

man kan være anonym, har medført at ungdom utsettes for krenkelser/ 

negative opplevelser. Det er ønskelig at skolen sender ut en skolesms til 

foresatte der de gjøres oppmerksomme på dette. Foresatte bør i større 

grad involvere seg i barnas bruk av mobil, og ungdommen må 

ansvarliggjøres ifht at deling er det samme som å delta. 

 

8. Neste møte: Tirsdag 22.november kl.19. SU blir i forkant av dette, fra 

kl.18. 

 

Referat ved Hege Thorvaldsen Lundby, konst rektor Tjøme ungdomsskole 

 

 

 

 

 


