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Foreldreutvalget for Labakken skole 

Møtereferat – konstituerende møte 

 
Møtedato: 10. mars 2021 (Teams) 

Til stede: Lill Kristin Høier Sandvik (rektor), Mats Torvik V1, Lina S Stokkenes Maråk 

H6, Kirsten S Birkeland V4, Beate Jahre V6, Ingvild Nyland Myhre H7, 

Ingrid Marie Mikelsen H4, Hege Pedersen V7, Dag Christian Holm V2 

(ordstyrer), Heidi Sørgård H1, Hanne Ruteg V3, Tonje Hjellnes H3, Bjørnar 

Pande Wølner H2 (referent) 

Neste møte: 17. mars 2021, kl. 1900 - 2100, Teams 

  

1. Innledning og velkommen 

Rektor Lill Kristin Høier Sandvik ønsket nye FAU velkommen, og innledet møtet.  

Det er innkalt en representant for hvert trinn fra de to skolene, til å representere foreldrene 

i det nye FAU ved Labakken skole. Det er således to FAU-representanter for hvert trinn, 14 

til sammen. Representantene for 1. til 6 trinn i dag (3 til 7 neste skoleår) sitter ut neste 

skoleår, i tillegg velges representanter for nye 1. trinn til etter skolestart til høsten.  

Det ble foreslått og bifalt at også Forsterket avdeling gruppe 10 bør være representert i FAU. 

2. Konstituering, valg av verv 

Det nye FAU for Labakken skole erstatter de gamle FAUene ved Herstad og Vestskogen 

skole, og virker således fra og med dags dato og ut skoleåret ved eksisterende skoler. I 

fravær av vedtekter så valgte man å velge leder og nestleder på dette møtet:  

- Leder:   Mats Torvik (valgt ved akklamasjon) 

- Nestleder:  Dag Christian Holm (valgt ved akklamasjon) 

 

Eventuelle flere verv (sekretær, kasserer) vurderes på senere møte. 

I tillegg til verv i FAU skal det etter hvert velges representanter til styrer og råd, blant annet 

SU (Samarbeidsutvalget). 

3. Aktuelle saker og problemstillinger for nye FAU 

Ulike saker og problemstillinger ble løftet og diskutert i møtet, og kan være  gjenstand for 

behandling som sak på neste FAU-møte eller som innspill til rektor: 

- Facebook. Lage lukket gruppe for FAUs representanter på Facebook (ivaretas av Kirsten 

S. Birkeland) 

- Midler til trinnene. FAU Herstad har valgt å gjøre tilgjengelig midler til trinnene i en 

overgangsfase, inntil 5000 kr. til hvert trinn. Det ble reist spørsmål om FAU Vestskogen 
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burde gjøre det samme. Midlene til FAU Herstad er overført til kommunen, og 

tilgjengelig for FAU. 

- 17. mai. Bør trinnene ha en plan for evt. deltagelse eller aktiviteter på 17. mai – hvis det 

lar seg gjøre? Det er i dag ingen felles planer for 17. mai pga. pandemien, og 17. mai -

komiteen har ikke hatt møter så langt.  

Forslag: FAU avventer tilbakemelding fra rektor som sender en henvendelse til 

kommuneledelse om saken. 

- Skoleskyss. Hva skjer med skoleskyss på nye Labakken, ref. barn som tar buss i dag? Det 

er sendt ut SMS med lenke til en informativ nettside som beskriver tematikken, uten at 

denne besvarer alle spørsmål som er reist. Rektor svarer at dette skal avklares. 

- Faddergrupper. Er det planlagt egne faddergrupper for barna på Labakken? Rektor 

svarer at info om dette kommer på felles informasjonsmøte til foreldre 14. april.  

- Gang- og veiløsning. Iflg. avtale mellom kommunen og entrepenører så skal ferdig gang- 

og veiløsning, som beskrevet i plandokumenter avtaler, stå ferdig når bygget 

overleveres. FAU problematiserte dette ved å stille spørsmål om man da stod uten gode 

nok trafikkale tiltak når barna skal benytte de gamle skolene før Labakken er klart for 

elevene fra 6. oktober og utover. Spesielt de minste trinnene 1-4 er utsatt når de skal 

benytte Vestskogen skole fra august, med kjøring til/fra og kryssing av Kirkeveien. Hvis 

ikke foreldrene føler at det blir en trygg skolevei så vil mange kjøre til/fra, som kan være 

belastende for trafikkbildet. Trafikksituasjone er forøvrig et tema som Labakken-gruppa 

har brukt tid på, og kommer til å følge opp.  

Forslag: Settes opp som egen sak på neste FAU-møte 

- SFO-tilbud om sommeren. Det er planlagt felles SFO-løsning for barna på begge skolene 

til sommeren, noe som er positivt. Det er allikevel et moment i behovet for at gode 

trafikkløsninger er på plass (ref. forrige sak) 

- Foreldremøte 14. april. Det er planlagt et felles informasjonsmøte med foreldrene 14. 

april, som ledes av rektor. Mer info kommer. Innspill til møtet kan sendes direkte fra 

hver trinnkontakt til rektor i forkant av møtet. 

- Labakken-gruppa. Dag Christian orienterte om at Labakken-gruppa i praksis vil gå over til 

å bli en ren trafikksikkerhetsgruppe.  

Forslag: Det er ønskelig at gruppa kan få en fast post på FAU-møtene slik at de kan bistå 

med informasjonsoverføring og status for arbeidet med trafikksikkerhet. 

- Avslutning for elevene. Ingvild Nyland Myhre orienterte om planer for avslutning for 

elevene ved de to skolene. 

- Årshjul for FAU. Det vil kunne være nyttig for FAU å utarbeide et årshjul som beskriver 

faste hendelser og arrangementer, og som verktøy for oppstart av nye tradisjoner på 

Labakken skole. 

- Form og struktur for FAU-møter. Det er ønskelig at rektor deltar i FAU-møtene med egen 

«Rektors hjørne» for å orientere og svare på spørsmål. I tillegg er det foreslått at 
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Labakken-gruppa kan møte jevnlig og orientere FAU. FAU skal ha egne vedtekter, FAU-

leder etterspør mønstervedtekter som kan benyttes. 

 

Neste møte ble avtalt å være 17. mars kl. 1900 (digitalt via Teams). Innkalling med 

saksliste sendes ut. 


