
 

 

  
 
 
FAU leder: Ingvild Nyland Myhre 

FAU: Lina Stokkenes Maråk      Dato: 12. nov 2020 
Andre ansatte: Ingebjørg Hellerdal 
Lærernes representant: Kamilla Evenrud 
Lærernes representant: Sylva Markussen (elevrådskontakt) 
Elevråds representant: leder, Mie Slotte Birkeland 
Elevråds representant: nestleder, Filip Vartdal 
Politiker: Terje Dalen  (ikke møtt) 
Rektor: Lill Kristin Høier Sandvik 
 
 
 
Referat fra SMU/SU torsdag 12/11- 20 kl. 18.00 – 19.30   
 
Dato:  Torsdag 12/11-2020  
Tid: 18.00 – 19.30  
Sted:  Teams 
 
 
 

Sak nr: Emne: Saksansvarlig: 
SMU/SU: 

1-20/21 Godkjenning av innkalling 
➢ Ingen kommentarer 

Leder (FAU 
leder) 

2-20/21 Godkjenning av referat Leder 

3-20/21 Elevenes egne saker: 
1. «jeg passer inn-uka» 
2. Aktivitet(er) klassene kan gjøre pga. FAU midler! 

3. Litt om hvordan elevene opplever koronasituasjonen og 
hvordan det preger skolehverdagen. 

➢ Elevene mener det viktigste er at skolen har et ekstra 

fokus på at vi skal ha respekt for forskjellighet og det å 

tørre å være annerledes.  

➢ Elevene erstatter noen av aktivitetene som nå må 

avlyses med «hemmelig klasse». En klasse er ekstra 

hyggelig med en annen klasse på skolen.  

➢ Elevrådet har i samarbeid med trinnene laget et flott 

stort bilde som nå henger i skolens inngangspartiet. I 

bildet er det skrevet det elevene forbinder med skolen 

sin. Se bilde over.  

➢ På grunn av covid-19 har elevene måttet avlyse og 

endre på flere av de tradisjonelle aktivitetene som for 

eksempel sjakkturnering og dansekurs. 

➢ Elevene skulle ønske de kunne bevege seg fritt i 

skolegården, men skjønner at vi er i en tid der dette 

ikke går akkurat nå.  

Elevene og 
elevrådskontakt 



  Side 2  

➢ Flere trinn har bestemt seg for å bruke pengene de fikk 

av FAU til tur til «Gravity» (trampolineland). 1.-4. trinn 

diskuterer i disse dager hvordan pengene skal brukes.  

➢ Bruk av Teams i hjemmeskoletid har gått bra, men en 

uttrykker at det kan være fint om elevene bruker lærer 

når man trenger hjelp, ikke hele tiden medelever. Det 

kan virke noe forstyrrende for noen. Det hender også 

at det blir tekniske utfordringer når man skal 

samarbeide på Teams.  

Elevrådsrepresentantene la fram sine saker på en veldig god 
måte. 

4-20/21 Oppstart Herstad høst 20 
Periodeplaner 

➢ Vi er godt i gang med fagfornyelsen og trinnene 
arbeider nå med planer som går over lengre perioder 
der fagene knyttes til et tema eller der fagene ses i 
sammenheng slik at det gir mening for elevene/ser at 
ting henger sammen.  

 
Workshop med digital og dybdelæringspedagoger 

➢ Skolen har fire D pedagoger. De har workshop for 
resten av kollegiet på mandager (hver 4. uke.) der de 
deler sine digitale ferdigeheter og lærer bort. 
Personalet øver og lærer sammen.  

 
Ryddegrupper 

➢ Vi er snart i gang med å kaste og rydde. FAU stiller seg 
positiv til å hjelpe med bærehjelp utover våren når det 
drar seg til med utflytting 
 

Rektor 

5-20/21 Status på SFO 
➢ SFO benytter skolens klasserom 
➢ Faste uteområder 
➢ Fleksible ansatte 
➢ Opptatt av smittevern 

 
SFO på labakken skole. Hvordan tenker vi å organisere det? 

➢ Tilrettelegge med baseansvarlig for et eller flere trinn 
➢ Ny rammeplan for Sfo kommer januar 2021 
➢ Vi tilstreber å få til at ansatte arbeider med de samme 

elevene på skole og Sfo for å få den «røde» tråden 
➢ Elevene på Gr 10 vil også være en del av Sfo 
➢ Vennskapscafe 
➢ Vennskapsbase/ vennskapsveileder 
➢ Fysisk aktivitet og lek 
➢ Motorikkhall 
➢ Flerbrukshall 
➢ Flott uteområder med mange muligheter 
➢ Kunst, kultur, kreativitet 

 

Base leder på 
Herstad  
 
 
 
 
SFO leder på 
Labakken 

6-20/21 «Leksebevisst skole»  
➢ SMU er enig i at en mer bevissthet rundt lekser er 

positivt. Det bør være en standard for skolen slik at det 
ikke er store ulikheter fra trinn til trinn. Leksene skal 
fremover handle om små økter med mengdetrening, 
forberedelse og grunnleggende ferdigheter. Vi skal ha 
en drøfting både i lærergruppa, blant elevene og med 
foresatte.  

Rektor 



  Side 3  

7-20/21 Labakken skole: 
Oppstart skoleåret 21/22  
Hvordan forbereder vi oss med elevene, ansatte og foresatte? 
 

➢ Vi starter skoleåret som en skole. 1.-4. trinn, SFO og 
Solsikken starter på Vestskogen og 5.-7. trinn starter 
på Herstad. Det betyr at elevene møter hverandre på 
tvers av skolene allerde ved skolestart og starter opp 
sine lærere som følger over til Labakken. Ledelsen har 
utarbeider et skriv som går ut til alle hjem der det 
forklares om hensikten med å gjøre det på denne 
måte. Samtidig får elevene informasjon om det samme. 
Skrivet vil gå ut til alle hjem ila november.   

 
Status bygget 

➢ Vi er i rute. Alle assistenter og fagarbeidere har fått 
omvisning. Pedagogene tas med til tomta trinnvis 
utover høsten. Nye Labakken FAU inviteres på 
befaring på nyåret når gruppa er etablert.  

 
Labakken FAU; etablering nyåret 2021 

➢ Dette arbeidet pågår nå.  
 
 

Rektor 

8-20/21 Evt. nytt fra FAU 
➢ Ingen saker meldt  

Leder 

9-20/21 Evt. nytt fra politikken 
(ikke møtt) 

Politiker  

Evt.   

 

 

 

 

 
Lill Kristin Høier Sandvik 
rektor 
Herstad skole og Vestskogen skole 

 
 
 
 


