
 

 

FAU REFERAT 

Dato: mandag 10. September 2018 

Sted: personalrommet 

FAU leder Ingvild Nyland Myhre inylan@online.no 
 

Rektor Lill Kristin Høier Sandvik lill.kristin.hoier.sandvik@faerder.kommune.no 
 

Ass. rektor Unni Skogbakke Unni.skogbakke@faerder.kommune.no 
 

Inspektør/SFO 
leder 

Vibeke Henden Vibeke.henden@faerder.kommune.no 
 

 

 FAU representant Vara representant 

1. trinn Christoph Kobro 
Christoph.kobro@gmail.com 
Bjørn Danielsen 
bjornnd@gmail.com 

Karoline Myhra Hillås 
myhrakaro@gmail.com 
Bjørnar Logan 
Bjornar.logan@gmail.com 

2. trinn Silje Marie Marthinsen  
(SU og SMU for 2 år) 
Silje.marie.marthinsen@gmail.com  

Ann Kristin Erlandsen Skjåvik 
Anki_vel@hotmail.com 
 

3. trinn Linda Havstein Myhra  
linda.havstein@myhra.ws      

Janne Lien Bjørnevog 
lienjanne@hotmail.com  

4. trinn Lina Stokkenes Maråk 
lina.maraak@gmail.com 

Lise Øvrum 
liseov@online.no 

5. trinn Øyvind Fadum  
fadum@online.no 

Trude Nesse Ellingsen 
Trudenesse9@hotmail.com 

6. trinn Birgitte Vedvik 
gittevedvik@gmail.com 

 

7. trinn Anne Lise Edvardsen 
aledvardsen@hotmail.com 

Cathrine Wølner 
cathrine@wolner.no 

 

Alle trinn, med unntak av 6. trinn var representert på møtet, samt rektor Lill Kristin Høier 

Sandvik, ass.rektor Unni Skogbakke og SFO leder Vibeke Henden. 
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Aktuelle saker 

Saksnr. Sak 

18/19-1 Godkjenning innkalling og referat  
• Innkalling ble godkjent  
• Referat fra forrige møte ble godkjent  
• Oppfølgingssaker, ingen saker til oppfølging. 
 

18/19-2 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) – valg utsatt til neste FAU møte  
• Valg av representanter til SU, SMU: Ingvild Nyland Myhre og Silje 
Marthinsen og NKFU – valg utsatt til neste FAU møte 
 

18/19-3 Rektorenes hjørne 

• Oppstart nytt skoleår: 
Ny rektor og ass.rektor utgjør ledertaemet på skolen. Ass.rektor vil være 
tilstede på skolen hver dag. Rektor har faste dager på Herstad - og 
Vestskogen skole.  Rektorene har benyttet de første ukene til å bli kjent 
med elevene og ansatte på skolen. Samarbeidet mellom Herstad – og 
Vestskogen skole har startet. Dette vil gi et godt grunnlag for 
organisering og oppstart på ny skole.  
 

• Informasjon om Labakken skole:  
Fremdrift: ny dato for ferdigstillelse 02.01.2021 (4,5 mnd forsinkelse). 
Forventet signering med kontraktspart 12.11.2018. 
Elevene har videresendt sine ønsker for den nye skolen til Labakken 
gruppen. 
Kulturskolen skal lokaliseres på Labakken skole.  
Norges første motorikkhall skal etableres på Labakken skole. 
Rektor informerer om flere spennende muligheter som ligger i 
skoleprosjektet. 
 
Prosjektleder i kommunen kan informere FAU om prosessen og planene 
på et senere møte.  

 
Informasjon fra SFO 
Det vil være 84 barn på SFO denne høsten. 10 voksne i tillegg til 
baseleder Ingebjørg Hellerdal. Stort 1 trinn i år (37 elever) krever god 
organisering. Det er behov for sambruk av lokalene på skolen. SFO leder 
informerer at oppstart på det nye semesteret har fungert svært godt for 
elevene og de ansatte. 
 
Det har vært vanskelig for SFO å få foreldre til å ta i bruk IST direkte. Det 
blir sendt ut informasjon om innlogging i systemet. Link til innlogging 



skal legges ut på skolens hjemmeside. 
 

18/19-4 FAUs vedtekter, fokusområder og mandat. Taushetsplikt 
• Vedtektene ble gjennomgått – ingen kommentarer 
 

18/19-5 Revisjon av årshjulet 
•  Grønn Kiosk og grøtfest:  
Sanitetsforeningen har innvilget midler til arrangementene. Det er et 
ønske om å få arrangert grønn kiosk og grøtfest før jul. Det er 
avgjørende for gjennomføringen at foresatte kan bistå på disse dagene. 
Klassekontaktene informerer videre på foreldremøter. 

• Disco for 05-07 trinn:  
Kveldene har vært stor suksess og videreføres. Det er behov for 2 
foresatte per.trinn som vakter på hvert arrangement. 

• Herstaddagen:  
11.11.2018. 4 og 3 trinn er ansvarlig for arrangementet. 
Oppgavefordeling 17.09.18 på skolen for foresatte på 3 og 4 trinn.  
1 trinn er ansvarlig for kakelotteriet.  
Prising av kaker på arrangementet ble diskutert, vurderes videre i 
Herstad-dag komiteen. Vi foreslår mindre kakestørrelse og lav pris. 
Overskuddet går til TV-aksjonen og FAU (50/50). Årets tv-aksjon går til 
Kirkens bymisjon. 

 

• Datoer for FAU møter skoleåret 2017/2018  
Følgende datoer ble fastsatt for kommende FAU-møter, som foreslås 
avholdt på mandager mellom kl.18:00 og 20:00: 
➢ 22. oktober  
➢ 26. november  
➢ 4. februar  
➢ 29. april   
➢ 3. juni 

 

18/19-6 Økonomi 
Oversikten viser en beholdning på kr. 106 000.  
 

18/19-7 Ny skole samarbeid med Vestskogen FAU 
Prosjektgruppen ønsker å starte samarbeidet når avtalen for den nye 
skolen er signert. 
Et ønske om å ta med seg det beste fra begge skoler, men samtidig 
skape nye tradisjoner for den nye skolen. Muligheter for gruppearbeid 
for foreldene. 
Bør vurdere å samkjøre sosiale aktiviteter. 
 

18/19-8 Eventuelt 
Ingen saker. 

Nøtterøy 10.09.2018, Janne Lien Bjørnevog, Vara representant, 3.trinn/Referent 


