
 

 

FAU REFERAT 

Dato: mandag 03. Juni 2019 

Sted: personalrommet 

FAU leder Ingvild Nyland Myhre inylan@online.no 
 

Rektor Lill Kristin Høier Sandvik lill.kristin.hoier.sandvik@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 untatt 6. trinn, samt rektor Lill Kristin Høier Sandvik var representert på møtet. 

 

Aktuelle saker 

Saksnr. Sak 
18/19-32 Godkjenning innkalling og referat  

• Innkalling ble godkjent  
• Referat fra forrige møte ble godkjent  
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• Oppfølgingssaker, ingen saker til oppfølging. 
 

18/19-33 Rektorenes hjørne 
- Lærernormen, stiller nye krav til flere pedagoger  

o Det blir noen nye team for trinnen, noe som betyr mye 
forberedelse 

- Samarbeid med PPT 
o Det jobbes systemeatisk med enkelte trinn og det er et godt 

samarbeid mellom skolen og PPT 
▪ Bla ved skeiv fordeling av kjønn og for å forbedre 

læringsmiljøet 
▪ Det vurderes en ny spørrelsesundersøkelse for å avdekke 

mobbing. 
- Labakken skole 

o Alt er i rute i forhold til ny plan 
▪ Underskrift med entreprenør i løpet av høsten 

 
18/19-34 Økonomi 

• Regnskapspluss fra 17. mai på 7355 NOK 

• Det kjøpes en fellesgave til lærerne 

• Skolen her et eget budsjett for en avslutning når skolen legges ned 
 

18/19-35 Årshjulet 
•  Grønn Kiosk:  

o Ble arrangsjert 12 juni.  
o Ble vellykket gjennomført. Veldig hyggelige arrangsjement. 
o Ny Grønn kiosk komitee for skoleåret 2019/20. 

• 17. mai 
o Mange foreldrer som stiller opp og gikk tog sammen med 

barna. Ikke alle trinn var representert med lærerne, men 
foreldrene stilte opp. 

o Innspill for neste år 
▪ Bra referat for arrangement 
▪ Bruk av Vipps for loddsalg 
▪ Samle aktiviteter, at ikke det blir så spredt 

o Innspill til dugnad 
▪ Ha med barna på dugnad 
▪ Ha en container og mange nok søppelposer 

tilgjengelig .  

• Avslutningsfest 7. Klasse 
o Alt er i rute  

• Datoer for nest FAU møte. skoleåret 2019/20 
Mandag 09. september mellom kl.18:00 og 20:00:  

 
 

18/19-36 Leirskole 

• Langsiktig må det jobbes med å finne leirskolene som tar inn flere barn, 
opp mot 70 elever per trinn på Labakken skole. 



18/19-37 Referat fra SU/SMU 

• Ble ikke lagt frem 
 

18/19-38 Eventuelt 
 

Nøtterøy 10.09.2019, Christoph Kobro, FAU representant, 1.trinn/Referent 


