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FAU REFERAT 

Dato: Mandag 8. juni 2020 kl 18-20:15 
Sted: Personalrommet Herstad 
Neste møte: Mandag 14. september 2020 kl 18-20 

FAU-leder Ingvild Nyland Myhre inylan@online.no 
Ass. rektor Unni Skogbakke unni.skogbakke@faerder.kommune.no 
 

Møtt Trinn FAU-representant Møtt Vararepresentant 

 1 Lise Mari Gjestvang 
Lisemari81@hotmail.com 

 Rikke Nielsen 
Rikkenielsen85@gmail.com 

 2 Tonje Hjellnes 
tonje@hjellnes.no 

 Karoline Myhra Hillås 
myhrakaro@gmail.com  

 3 Hanne Viken 
ms.hanne.viken@gmail.com 

 Karine Vedvik 
karine@solberg.no  

 4 Linda Havstein Myhra (nestleder) 
linda.havstein@myhra.ws      

 Janne Lien Bjørnevog 
lienjanne@hotmail.com  

 5 Lise Øvrum (sekretær) 
liseov@online.no 

 Lina Stokkenes Maråk  
lina.maraak@gmail.com 

 6 Elin Skuggedal 
eskuggedal@yahoo.no 

 Trude Nesse Ellingsen 
trudenesse9@hotmail.com 

 7 Marianne Bjåstad 
maribja@hotmail.com  

 Lise Øvrum 
liseov@online.no 

 

Aktuelle saker 
Saksnr. Sak 
19/20-28 Godkjenning innkalling og referat  

 Innkalling godkjent 
 Referat fra forrige møte godkjent  
 Saker til oppfølging: årshjulet, se punkt 19/20-30. 

19/20-29 Informasjon fra ass. rektor 
 Oppstarten etter nedstengingen av skolen har gått greit. Skolen skal evaluere 

nedstenging, hjemmeskole og oppstart. 
 Labakken skole skal være klar til innflytting senest etter høstferien 2021. 
 Lærerne på Herstad har hatt felles planleggingsdag med Vestskogen. 
 Arbeidet med hvordan trinnene på Labakken skal settes sammen har startet. FAU vil det 

skal tas hensyn til hvilke skoler elevene skal videre til (Borgheim, Teigar), og at det tas 
spesielt hensyn til de som blir 7. trinn oppstartsåret – de skal rett over i ny splitt/miks året 
etter og noen elever har allerede signalisert utrygghet i forbindelse med dette.  

 Det har vært avholdt førskoledag og foreldremøte for neste års 1. trinn (21 elever). 
19/20-30 Årshjulet 

 Dugnad i skolegården. 2. trinn hadde dugnad før 17. mai hvor de kostet, ryddet og raket i 
skolegården – det ble veldig fint, godt jobba! 
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 Reparasjon av lånesyklene. Ble ikke avholdt i år pga. korona-situasjonen. Tas til høsten. 
 17. mai 2021. 5, 6 og 7. trinn arrangerer neste, og siste, 17. mai feiring på Herstad 

sammen. 5. og 6. trinn har hovedansvaret. Christian Myhre fortsetter som leder. 
 Grønn kiosk. Hør på høstens foreldremøter om noen vil ta ansvar for arrangementet. 
 Avslutningsfest 7. trinn. Blir en annerledes feiring i år, men er i rute.  
 Herstaddagen 2020. 1, 2, 3 og 4. trinn arrangerer neste, og siste, Herstaddagen sammen. 

3. og 4. trinn har hovedansvaret. Komite må settes senest på høstens foreldremøter. 
19/20-31 Nytt fra Labakken-gruppa 

 Gruppen har diskutert foreldredrevne aktiviteter og arrangementer. 
o Trinnvis natursti for foreldre og barn på høsten. 
o Felles dugnad før 17. mai. Hvert trinn har ansvar for sitt uteområde. 

 Rektor hadde i tillegg forslag om  
o Hele skolen har en forestilling/arrangement sammen før jul annet hvert år. 
o Arrangere felles «kunstutstilling» rett etter dugnaden før 17. mai. 

 De har også diskutert felles regler for bl.a. «Hva kan man ha med seg på uteskole, 
juleavslutning etc.». Gruppa falt ned på ordninger som ligner de vi har på Herstad – ikke 
lov med godteri, de som vil/kan tar med seg litt til et felles bord. 
  

19/20-32 Eventuelt 
 En forelder på 6. trinn har meldt inn at de forskjellige lagene/foreningene i Færder 

forskjellsbehandles med hensyn på å få markedsføre seg på skolene – bare 
skolekorpset/kulturskolen får lov til å holde konserter og dele ut flyere, og hen mener at 
dette bør opphøre. Det var ulike meninger om saken i styret. Noen mente det var greit, 
også andre aktører er innom og holder forestillinger og orienterte om sine aktiviteter 
(f.eks. dansegrupper), og at dette er med på å gi elevene kulturopplevelser. Andre mente 
at med hensyn til gratis-prinsippet burde korps/kulturskole bli en gratis-aktivitet hvis de 
skal få fortsette å spille skolekonserter og dele ut reklame for seg. Styret konkluderte med 
at vi ønsker at ALLE lag/foreninger, som er aktuelle for barn i Færder, skal få markedsføre 
seg i en felles brosjyre som deles ut til elevene om høsten. Kommunen bør være ansvarlig 
og koordinere arbeidet. I brosjyren bør det orienteres om kommunens støtteordninger 
for de som har problemer med å la barna sine gå på betalte fritidsaktiviteter. Dette vil 
være god politikk både med hensyn på integrering, og for å opprettholde et mangfold av 
fritidsaktiviteter. Elin og Linda fronter saken ovenfor kommunen. 
 

 
Nøtterøy 11.06.2020, Lise Øvrum/Referent 


