
FAU	for	Labakken	skole	
Møtereferat	25.	august	2021,	kl.	19.00	–	21.00	på	Herstad	skole	
 
FAUs representanter: 

Navn Klassetrinn Til stede Fravær 
Jeanette Selnes 1 X  
(representant mangler) 1  X 
Heidi Sørgård Eriksen 2 X  
Mats Torvik (leder) 2 X  
Bjørnar Pande Wølner (sekretær) 3 X  
Dag Christian Holm (nestleder) 3 X  
Tonje Hjellnes 4 X  
Hanne Ruteig (økonomiansvarlig) 4 X  
Ingrid Marie Mikelsen 5 X  
Kirsten S. Birkeland 5 X  
Silke Wrede 6  X  
Hilde Gjølstad 6   X 
Lina S. Stokkenes Maråk 7  X  
Beate Jahre 7  X  
Hein Henriksen (avtroppende repr.) Forsterket avd.  X 

 
6/21-1 Godkjenning innkalling, referat og status oppfølgingspunkter 

Innkalling og referat ble godkjent. 
 
Oppfølgingspunkter: 

a) Beredskapsplaner for Labakken skole. Rektor deltar på et møte 2. september for å 
arbeide med beredskapsplan for Labakken skole. Det jobbes parallelt med beredskap 
på de to gamle skolene. 

b) Bursdagsfeiringer (tas under saken Rektors hjørne) 

 

6/21-2 Presentasjon av representanter, leder, nestleder, sekretær og økonomiansvarlig inkl. 
registering av kontaktinformasjon. 

Det nye FAU for skoleåret 2021-22 presenterte seg selv. Tidligere er Mats Torvik valgt som 
leder, Dag Christian Holm valgt som nestleder, Bjørnar Pande Wølner valgt som sekretær og 
Hanne Ruteig valgt som økonomiansvarlig. I tillegg stiller Mats Torvik og Lina S. Stokkenes 
som representanter i SU, og Kirsten S. Birkeland som representant i FKFU. 

Dag Christian tok opp spørsmålet om det burde vært bedre geografisk og kjønnsbasert 
representasjon i ledelsen i FAU. FAU hadde ingen innvendinger mot dagens sammensetting. 
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6/21-3 FAUs vedtekter, oppgaver, mandat og taushetsplikt 

FAU-leder gikk igjennom FAUs vedtekter, oppgaver og taushetsplikt.  

Følgende kom opp i diskusjon om foreldrekontaktene: 

- FAU mener det er viktig at alle foreldrekontakter (minimum 2 per trinn) kommer på 
plass i alle trinn der disse mangler i dag. FAU anmoder om at det bør være en fra hver 
gml. skolekrets, hvis det ikke er mulig så velges 2 uavhengig av dette. Disse velges på 
første foreldremøte på høsten.  

- Foreldrekontaktene og FAU-representantene bør samarbeide tett gjennom skoleåret.  

- FAU bør sette på dagsorden hvordan valg av foreldrekontakter i trinnene bør skje, og 
hvilke oppgaver som ligger naturlig til disse. 
 

6/21-4 Rektors hjørne 

Rektor orienterte om følgende saker: 

- Leirskole. Det blir leirskole i 7. trinn til Kristiansand til Haraldvigen leirskole i uke 39. 
Informasjon sendes ut.  

- FB som informasjonskanal. Det er kommet tilbakemelding på at det kan oppleves som 
utfordrende for foreldre om FB skal benyttes til informasjonskanal for foreldrekontakter 
og FAU, altså i regi av foreldrene selv. FAU mener at dette er en del av en større 
diskusjon, som må sees på som en egen sak på neste møte. 

- Bursdager. Følgende konkret forslag ble nevnt: De som har bursdag i samme mnd., kan 
ha felles bursdag (feks alle gutter og alle jenter), ved at de kan få leie gymsalen på 
skolen. Da kommer alle barna med og holdes ikke utenom, og så kan familien selv velge 
å ha egen privat bursdag med færre gjester i tillegg. Alternativt halvparten av trinnet m 
gutter/jenter som utvalg. Ulempen med dette er at da må man ut med flere gaver 
samtidig, som kan være kostnadskrevende. Alternativet er at det ikke gis gaver på 
«skolefesten». NB: Ikke ønskelig å dele ut bursdagsinvitasjoner til noen utvalgte på 
skolen.  
Konklusjon: Dette er en krevende sak, som inngår i en større diskusjon, som bør tas med 
KFKU og andre, før den kan landes. Det bør vurderes et eget «bursdagsmøte» for å ta 
opp dette med foreldrene.  

- Status på trinnene. Kort gjennomgang av opplevd status per trinn, av FAU-
representantene og evt. tilbakemeldinger fra foreldrene i trinnet. 

- Status bygging Labakken. 27. oktober leveres bygget til kommunen. Etter at utprøving av 
tekniske installasjoner er gjort flytter trinnene inn, ingen forsinkelser. 

 
6/21-5 Årshjul og fordeling av arbeidsoppgaver 

Før jul vil fokus først og fremst være innflytting i nytt skolebygg. FAU vil sikre seg at de er 
med i prosess sammen med skolen om utarbeidelse av «Årshjul» fra og med årsskiftet, når 
forslag om faste oppgaver og rutiner er kommet opp. 

 
 



FAU for Labakken skole  Møtereferat, 25. august 2021 Side 3 

6/21-6 Sikker skolevei 

Status i dag er at neste alle vaktene som legges ut i NYBY-appen er bemannet, enten med en 
eller to vakter (sistnevnte er ønskelig). Mange har meldt seg som vakter, ca 40-50 vakter per 
tiden. I tillegg står lærere m.fl. vakt. FAU oppfordrer fortsatt foreldre og andre til å melde 
seg som vakter. 

Følgende ble nevnt og diskutert i møtet: 

- Rektor inviterte politiet til å komme på befaring og vurdere kryssene i rushtrafikken.  

- Det er viktig at vaktene ikke dirigerer trafikken, og det bør lages et skriv som forklarer 
rollen og hva vaktene skal gjøre.  

- Det er ikke ønskelig at barna krysser Kjernåsveien oppe ved Kirkeveien, men går sydlig 
gangfelt og krysser ved Linerleveien.  

- Politiet vurderer også «rumlefelt» ved Astoria, samt økt tilstedeværelse.  

- Det bør vurderes om man skal prioritere overgangen med Herstad skole som primær 
overgang i tiden fremover. Fra og med innflytting på nye Labakken så bør det være 
minimum en stk. vakt ved Herstad frem til ferdigstillelse av ny overgang i mars 2022 eller 
senere.  

- Rektor vurderer innleie av vakter for å få dette realisert i den berørte perioden.  

- Barna bør i mellomtiden gå med gule vester for økt synlighet fremover. 

 
6/21-7 Økonomiansvarlig orienterer 

Saken utsettes til neste møte, der forslag til retningslinjer for bruk av FAUs midler legges 
frem. 

6/21-8 Innspill fra 2. trinn 

a) Vennegrupper – Forslag om at lærerne skulle hjelpe til med å sette sammen 
vennegrupper på 5-6 elever for å få kontakt på tvers. Foreldrene må da forplikte seg til å 
invitere barna et par ganger, dette er opp til trinnene selv å organisere. Dette bør 
initieres av foreldrekontaktene. Gjelder primært 1. – 3. trinn.  

b) SFO-mat – Det har kommet spørsmål om hvorfor det ikke er SFO-mat på Labakken skole, 
da Teie har ansatt en kokk og serverer mat gjennom hele uka. Rektor skulle undersøke 
saken. 

 
 

25.8.2021 Bjørnar Pande Wølner 


