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FAU REFERAT 

Dato: mandag 16. September 2019 

Sted: personalrommet 

FAU-leder Ingvild Nyland Myhre inylan@online.no 

Rektor Lill Kristin Høier Sandvik lill.kristin.hoier.sandvik@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 Øyvind Fadum (ny rep velges 19/9) 
fadum@online.no  

 (ny rep velges 19/9) 

 7 Marianne Bjåstad 
maribja@hotmail.com  

 Lise Øvrum 
liseov@online.no 

 

Rektor Lill Kristin Høier Sandvik var også til stedet på møtet. 

Aktuelle saker 

Saksnr. Sak 
19/20-01 Godkjenning innkalling og referat  

• Innkalling ble godkjent 

• Referat fra forrige møte ble godkjent  

• Ingen saker til oppfølging. 

 
19/20-02 Nytt FAU/valg av representanter til FAUets styre og skolens utvalg 

• Medlemmene presenterte seg, og kontaktinformasjon ble registrert 

• Nestleder, kasserer og sekretær for det nye FAUet ble valgt 
o Nestleder: Linda Havstein Myhra (4.trinn, stiller også i FKFU) 
o Kasserer: Lene Loftesnes (5.trinn) fortsetter 
o Sekretær: Lise Øvrum (5.trinn) 

• Nye representanter til SU/SMU og FKFU ble 
o SU (skoleutvalget) 6.trinns klassekontakt 
o SMU (skolemiljøutvalget) 6.trinns klassekontakt 
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o FKFU (Færder kommunale foreldreutvalg): Linda Havstein Myhra 

• Ny leder 
o Ingvild ønsker avløsning som leder. Ingen kandidater meldte seg, vi må alle høre i 

klassene «våre» om noen vil ta utfordringen!  

 
19/20-03 Rektors hjørne 

• Herstad ble en PALS skole i fjor, se PALS i Færder, med smART som supplement. 
Arbeidet med å systematisere dette fortsetter.  

• Oppstart nytt skoleår 
o De ansatte har blitt bedre kjent og oppstarten har vært rolig og god 

 

• Labakken skole 
o Forventer underskrevet kontrakt medio november 
o Ferdigstillelse H-21  
o Ledelsen jobber nå med å spleise barn og voksne fra Herstad og Vestskogen 
o Ønske fra FAU om stormøte i gymsalen med orientering og 3d-visning av 

plantegningene. Rektor hører med prosjektleder Eivind Halvorsen og finner dato 

• Info fra SFO 
o Barna kan melde seg på aktiviteter i SFO-tiden 3 dg i uka. Rektor sender ut info 
o SFO ber foreldrene om å melde inn ferier etc. i IST Direkte 

• Eventuelt 
o Mange lærere ønsker å bli medlem i klassens FB-gruppe, bl.a. for å kunne agere med 

en gang dersom noe som gjelder skolen kommer opp. Ønsket ble diskutert og vi 
konkluderte med at gruppene må bestemme selv. Ta det opp i foreldreguppen din. 
Lærerne forklarer hvorfor de vil inn i FB-gruppen, og foreldrene grunngir hvis de evt. 
ikke vil tillate det 

o Neste SU/SMU-møte blir 8.oktober kl 18-19:30 
o Ledelsen er veldig fornøyd med toleransen for «fremmedhet» på skolen vår, og at de 

håper det fortsetter slik! Bring det videre til foreldrene i klassen din 

 
19/20-04 FAUs vedtekter, fokusområder og mandat 

• Vedtektene ble gjennomlest, ingen kommentarer 
. 

19/20-05 Årshjulet 
• Grønn kiosk 

o Silke og Renate fra 4.trinn tar ansvaret. De kontakter rektor og finner en dato i 
november 

• Disco 
o 7.trinn har ansvaret. Komite er satt, kommer tilbake på datoer. 
o Discorom i 1.etg med diverse effekter til arrangementet 

• Herstaddagen 
o 3. og 4. trinn er ansvarlige, 1. trinn har kakelotteriet 
o Overskuddet skal i år gå til TV-aksjonen, «På egne ben» 
o Nb. Begge trinnene må være med på rigg-rydd 
o 1.trinn har stilt spørsmål om gratisprinsippet i forhold til kakebaking. FAU mener det 

er innenfor, hvis økonomien i det er problematisk kan FAU kontaktes og ta regningen 

• Grøtfest 
o Øyvind Fadum er ansvarlig, finner dato sammen med rektor 
o Ønskelig med min. 6-8 hjelpere, har til nå 4. Hør med klassen din om noen kan stille og 

meld dette til Øyvind, fadum@online.no 

• 17. mai 
o 5. og 6. trinn har ansvaret 
o 6. trinn har satt komite, leder velges på foreldremøtet 19. sep. 
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o 5.trinn setter komite på foreldremøtet 17.sep 

• Datoer for FAU møter skoleåret 2019/20, alle møter fra kl. 18:00-20:00 
o 25. november 
o 3. februar 
o 20. april 
o 8. juni 

 

19/20-06 Økonomi 
• Lene Loftesnes (5. trinn) fortsetter som kasserer 

• FAU har ca kr 110 000 å rutte med 

 
19/20-07 Nytt fra Labakken-gruppen 

• Intet 

 
19/20-38 Eventuelt 

• Storforeldremøte i november 
o Minn foreldrene på storforeldremøte i november med Mattias Øhra som 

foredragsholder. Tema ikke kjent ennå, men blir «noe» i forbindelse med 
fagfornyelsen som trer i kraft 2020.  

• Skolefotografering 
o 1.trinn. Foreldrene organiserer selv, kontakter rektor når dato er satt 

 

 

Nøtterøy 19.09.2019, Lise Øvrum/Referent 


