
 

 

FAU for Labakken skole 

Møtereferat 2. juni 2021, kl. 19.00 – 21.00 på Teams 

 

FAUs representanter: 
Navn Klassetrinn Til stede Fravær 

Heidi Sørgård Eriksen 1 - Herstad X  

Mats Torvik (leder) 1 - Vestskogen X  

Bjørnar Pande Wølner (sekretær) 2 - Herstad X  

Dag Christian Holm (nestleder) 2 - Vestskogen X  

Tonje Hjellnes 3 - Herstad X  

Hanne Ruteig 3 - Vestskogen X  

Ingrid Marie Mikelsen 4 - Herstad X  

Kirsten S. Birkeland 4 - Vestskogen X  

Silke Wrede 5 - Herstad  X 

Hilde Gjølstad 5 - Vestskogen X  

Lina S. Stokkenes Maråk 6 - Herstad X  

Beate Jahre 6 - Vestskogen X  

Ingvild Nyland Myhre 7 - Herstad X  

Hege Pedersen 7 - Vestskogen X  

Hein Henriksen Forsterket avd.  X 

 

5/21-1 Godkjenning innkalling, referat og status oppfølgingspunkter 

Innkalling og referat ble godkjent. 
 
Oppfølgingspunkter: 

a) Avslutning for elevene ved de to skolene.  

Arrangementene planlegges og er i ferd med å avholdes for trinnene ved skolene. 

 

5/21-2 Rektors hjørne 

Rektor Lill Kristin Høier Sandvik orienterte om aktuelle saker.  

- Innflytningsdato. Denne er uendret, fortsatt 27.10 

- Møte med nye 1. trinn. Digitalt foreldremøte i morgen 3. juni på Teams, FAU-leder 

deltar. Besøksdag på fredag 4. juni for de nye barna. Skolen har delt trinnet i fire og 

barnet har med seg en foresatt. Alle barn og voksne får se lokalene de skal starte opp i 

til høsten. «Speed-date» på 15 minutter for kontaktlærer, foreldre og barn uken etter. 

- Ansettelser. Alle ansettelser av lærere er ferdig og avklart. 

- Timeplaner. Alle timeplaner er nå lagt for neste år. 

- Romfordeling. Kontaktlærergrupper er klare og romfordeling for Herstad/Vestskogen fra 

august er klar. Det vil bli sendt egen informasjon om kontaktlærergruppene og en 

forklaring om hvordan trinnene vil disponere rommene/læringsarealet sitt og om 

pedagogikken bak og formålet med valg av inndeling. Dette vil bli sendt ut som 

ranselpost fredag 11/6. Det vil bli sendt en skolesms slik at alle foresatte skal vite om 

denne ranselposten. SFO er på trinnarealene sine de 8 ukene før de flytter inn. 
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- Skolebesøk. Trinnene besøker nå de nye skolene, og blir kjent med lokalitetene. 

- Spørsmål fra FAU-representanter til rektor:  

o Noen foreldre ønsker mer info om sikkerhetsinfo om arealene på den nye skolen, 

samt planer for brann/redning. Rektor svarte at det lages beredskapsplan som 

beskriver hvordan man håndterer en mulig fare- eller trusselsituasjon. Det nye 

bygget har eget callingsystem, og det er avtale med Kiwi om funksjon som 

nødbygg i en faresituasjon.  

Rektor kommer tilbake til FAU med info om beredskapsplanene.  

o Har alle lærere/klasser fått god informasjon om de 5000 kr til bruk? Rektor 

svarte at det er sendt ut e-post ut til alle klasser/trinn med purring, og 

tilbakemeldingene tilsier at alle har planer om å benytter midlene sine.  

 

5/21-3 Sammensetning av grupper på tvers av skolene  

Lærer Line Høvik Zondag orienterte om hvordan man tenker elevinndeling og trinn ved 

Labakken skole.  

FAU takket for fremlegget og informasjonen, og ba om at det gis god informasjon til 

foreldrene om pedagogikken bak og formålet med valg av slik inndeling, og hvordan de ulike 

barna ivaretas.  

Rektor tar initativ til å få laget et skriv som kan brukes til informasjon om ordningen.  

 

FAU ønsker å ta opp problemstillingen med å avholde bursdager med store trinn eller 

dynamiske elevgrupper, gjerne etter innspill fra lærergruppa. Dette bør avklares så snart 

som mulig, og FAU-leder tar ansvar for videre oppfølging. 

 

5/21-4 Sikker skolevei 

Det er planlagt møte 3. juni med rektor, Kjersti, Bjørnar, Mats og Lina. FAU blir orientert i 

etterkant av møtet, og det sendes ut informasjon til foreldrene før skoleslutt. 

 

5/21-5 Labakkengruppa orienterer 

Kirsten orienterte om arbeidet i gruppa, og hva de har diskutert og lagt frem av forslag: 

Gruppa har uttalt seg om tre reguleringsplaner, fysisk bygg opp mot psykisk helse 

vinduer/innsyn til klasserom + skolegård, fått innblikk i tegninger og planer og hatt 

infomøter med kommunen, møter med rektor om alt fra skolesang til hvordan vi skal blande 

klasser, gitt innspill til sammenslåingen i august, hørt med skolene og elevrådene om hvilke 

tradisjoner de ønsker videreført og drøftet dette med rektor.  

Fokus på forskjeller på skolene (hvilket trinn som er faddere og hvilket trinn som går lucia, 

hvordan tradisjonen er ved sommer/juleavslutning på de ulike skolene (bidrag til seg 

selv/felles bord).  
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Trafikksikkerhet har vært et viktig tema. De har purret opp kommunen om å sikre 

overgangen ved Astoria og Tandstad. Så har de fulgt opp kommunen og hatt god dialog med 

Eivind Halvorsen som var prosjektleder før.  

Kirsten orienterer om at Labakken-gruppa har diskutert internt at de ikke ser behovet for 

videreføring av denne aksjonsgruppa, og at nye FAU bør tar ansvar videre.  

Vedtak:  

FAU avslutter Labakken-gruppa som undergruppe, og takker for arbeidet de har gjort for 

elevene og skolene. 

 

5/21-6 Årshjul 

Mats orienterte om at FAU har behov, som beskrevet i de nye vedtektene, for en første 

versjon av et årshjul som det nye FAU kan ta stilling til og benytte i neste skoleår . 

Vedtak:  

FAU gir leder mandat til å lage versjon 1.0 av årshjul som presenteres på første FAU-møte til 

høsten. 

 

5/21-7 Valg av økonomiansvarlig 

Det skal velges økonomiansvarlig i FAU, ref. vedtektenes §§ 3 og 7: «Økonomiansvarlig fører 

regnskap over midlene og de økonomiske disponeringene til FAU, som revideres og gjøres 

tilgjengelig for foreldrerådet. Regnskapet fremlegges og godkjennes av FAU ved starten 

av nytt kalenderår.» 

Økonomiansvarlig utarbeider retningslinjer for utbetalinger av FAUs midler, som legges f rem 

for godkjenning på første møte etter sommerferien. Flere i FAU stiller seg til disposisjon for 

å hjelpe til med å lage utkast, som også blir lagt ut på FB-sidene til FAU 

Vedtak:  

Hanne Ruteig ble valg med akklamasjon  

 

Eventuelt 

- Det er ønskelig med et digitalt møte rett etter skolestart i august, for de i FAU som kan 

delta. Eventuelle løse tråder/saker kan løftes i FB-fora, og forsøkes løses i regi av FAU-

leder. 

- Ingvild minnet om at FAU-rommet på Herstad må ryddes, samt at velforeningen må 

hente ut benker/bord. Videre må kontoene slås sammen og det må ordnes med nye 

økonomifullmakter. 

- Representantene fra hvert trinn i FAU tar initativ til selv å opprette helt nye FB-grupper 

for trinnene. De bør navngis «Labakken skole 20XX-kullet».  

 

2.6.2021 Bjørnar Pande Wølner 
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