
FAU	for	Labakken	skole	
Møtereferat	møte	nr	9	-	2021,	1.	desember	kl.	19.00	–	21.00	på	Herstad	skole	
 
FAUs representanter: 

Navn Klassetrinn Til stede Fravær 
Jeanette Selnes 1  X 
Emily Geale  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  
(representant mangler) Forsterket avd.  X 

 
9/21-1 Godkjenning innkalling og status oppfølgingspunkter 

Innkalling ble godkjent med følgende endringer: 
- Ny sak på sakslisten ble ny sak 9/21-2: Skade på nybygg ved Labakken skole.  
- Sak «9/21-6 Økonomiansvarlig» utgår pga. fravær av søknader om støtte. 

 
Oppfølgingspunkter: 

- Sikker skolevei. Ref sak 8/21-1 om ubemannede overganger og midlertidige tiltak 
ved kryssing Kirkeveien ved Herstad. Kommunen kunne på møtet melde tilbake 
om følgende tiltak: 

§ Det står nå faste vakter fra kommunen hver dag ved overgangene ved 
Kirkeveien og ved Kjernåsveien 

§ Nytt fotgjengerfelt er planlagt over Kjernåsveien ved innkjørsel til 
Labakken skole. Her er det allerede laget fartshump. 

§ Om nedsatt fartsgrense ved fotgjengerfelt ved Astoria: det er søkt om en 
skiltplan, som må på plass før man kan vurdere tiltak som nedsatt 
hastighet ved fotgjengerfeltet. Forsterket lys er allerede på plass. 

§ Trafikksikkerhet ved Vestskogen skole, se sak 9/21-3 (kjørerute) og sak 
9/21-7 (søppeltømming i presstider) 
 

- Gratisprinsippet. Kommunens representanter i møtet orienterte om at skolen iht. 
norsk lov skal være gratis, men har forståelse for at det kan være åpent for 
tolkning med tanke på nyanser og gråsoner. FAU ba på møtet om at kommunen 
utarbeider en veileder med informasjon om hvordan dette skal forstås, basert på 
UDIR sin nasjonale informasjonsside og aktuell lovgivning.  
Kommunens representanter lovte å komme tilbake med informasjon til alle 
FAUer i Færder kommune så snart som mulig. 
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Kommunen avsetter i dag noe midler til skolene for å kompensere for frafall av 
inntekter ved skolearrangementer m.m. Det bør lages en plan for Labakken for 
øremerkede midler fra kommunen, og aktiviteter for hvert trinn. Det bør 
avklares blant annet bruken av klassekasser, samt hvilke arrangementer som kan 
arrangeres på 17. mai. 

9/21-2 Skade på nybygg ved Labakken skole 

Til stede på møtet var Hilde Scherven (virksomhetsdirektør Færder kommune) og Camilla 
Larudottir Gjernes (prosjektleder Labakken skole) som orienterte om skadeforløp og -omfang 
som følge av vannskaden i bygg A på Labakken skole.  
 
På grunn av omfanget av skaden, og nødvendig prosess for riving og tørking og gjennoppbygging, 
så vil bygget ikke kunne brukes som skolebygg før godt ut i neste semester. Dato for gjenåpning 
er per i dag usikker, og skolen og kommunen forbereder seg på at dette kan ta store deler av 
vårsemesteret. Det er håp om å ta i bruk bygget før sommeren.  

 
Konsekvensene av skadene gjør at 1. – 4. trinn og forsterket avdeling må fortsette i de lokalene 
de har i dag frem til bygg A er gjenåpnet og klargjort for undervisning. 5. – 7. trinn og 
velkomstklassen starter på Labakken skole etter jul som planlagt. Da kan alle spesialrom (kunst 
og handverk, realfagsrom, musikkrom, mat og helse), motorikkhall, flerbrukshall, trinnets 
læringsareale med torget, amfiet og biblioteket benyttes. Det er antatt at skolen kan benyttes 
som felles område for alle på 17. mai, uavhengig av status for ferdigstillelse av bygg A. 
Det vil være reparasjonsarbeid på skolen i bygg A parallelt med undervisning for velkomstklassen 
og 5. – 7. trinn. Dette vil medføre at deler av lokket blir avstengt i denne perioden. Det skal lages 
en plan for logistikk og sikkerhet for dette arbeidet, slik at elevene blir minst mulig berørt av 
byggearbeidene og at sikkerheten deres blir ivaretatt. 
 
På spørsmål fra FAU om evt. prioriering av de minste barna og innflytting til Labakken så svarte 
rektor at bygg A og B er forskjellige og tilpasset de ulike trinnene, samt at fravær av SFO-lokaler 
umuliggjør et midlertidig bytte av lokaler for å prioritere de minste. Det er i tillegg et ønske fra 
kommunens side å tømme Herstad skole først.  
 
Status for resterende bygg ved Labakken er positivt, og man er i prosess med å skaffe 
brukstillatelse for byggene i løpet av desember måned. Det samme gjelder siste arbeid med 
tilførselsveier og gangstier, som ferdigstilles i samme periode.  
 

 

9/21-3 Rektors hjørne 

Rektor orienterte om følgende saker: 

- Skolefane. Det er bestilt inn ny fane til Labakken skole som skal være ferdig før 
17. mai. 

- Pappakveld. Miljøarbeider Alexander Bommen ønsker å sende ut invitasjon til en 
«Pappakveld», en uhøytidelig kveld for pappaer på den nye skolen. Dette blir et 
sosialt tiltak for å knytte nettverk. 
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- Beredskapsplan. Det er ønskelig med eget møte med FAU for gjennomgang av 
beredskapsplan for Labakken, dette kan kombineres med befaring på skolen.  

- Fridager før jul. Den 17.12 er det hjemmeskole for 5. – 7. trinn og 
velkomstklassen, mens 1. – 4. trinn og forsterket avdeling har ordinær skole. Den 
22.12 er det lærerdag for rigging på ny skole, og da er alle barn hjemme. Selv om 
en del av lærerne ikke skal flytte inn med det første, skal det samarbeides om 
mye både praktisk og planmessig. Det er nødvendig at alle lærerne er sammen 
om dette.  

- Farlig trafikksituasjon ved Vestskogen skole. Det har kommet henvendelser fra 
foreldre om at det oppleves som kaos og trafikkfarlige situasjoner ved levering 
og henting med bil ved Vestskogen skole. FAU og rektor oppfordrer derfor om 
ikke å kjøre inn i veien med skolen (Lerkeveien), men heller slippe av elevene på 
oversiden av skolen (Fugleveien) og deretter kjøre videre og ut på Vestfjordveien 
hvis de skal tilbake til Kirkeveien. Et kart med anbefalt rute gjøres tilgjengelig for 
foreldrene.   

 

- Spørsmål fra FAU til rektor: 

§ Skoleskyss. Når 1.-7. trinn starter på Labakken vil ordinære bussreiser tre 
i kraft, med stopp på busslomme og med busskort. Foreldrene som har 
barn med skyssrett blir kontaktet i forkant før endringer trer i kraft. 

§ Vennegrupper. Rektor vil på oppfordring be lærerne om å minne om 
vennegruppene som skal opprettes og fungere for de trinnene 1. – 4. 

 

9/21-4 Facebook som informasjonskanal 

Det har kommet forespørsel fra foreldre om bruken av Facebook (FB) som informasjonskanal 
blant foreldrene. FAU og rektor gjør oppmerksom på at disse gruppene er foreldrestyrte 
grupper, og at all informasjon som skal sendes til foreldre skal utgå fra skolen gjennom skolens 
egne nettsider labakkenskole.no og gjennom ukesbrev i postmappa og andre kanaler. Foreldre 
som trenger informasjon utover dette kan ta kontakt med kontaktlærer eller skole. 
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Spørsmålet om bruk av FB er todelt: a) bruk av FB som system, og b) kjøreregler på slike 
nettsamfunn. FAU kan ikke i dag se at det er gode alternativer for andre systemer enn FB for 
foreldrestyrte informasjonskanaler, da innføring av evt. andre nye systemer vil være krevende 
og minst like ekskluderende som FB. Et alternativ kan være om skolen/kommunen kan opprette 
egne grupper for hvert trinn + FAU på Microsoft Teams, dette vil rektor undersøke og komme 
tilbake til. FAU ønsker at det opprettes kjøreregler for bruk av FB-sidene for trinnene. 
 
Vedtak: FAU gjør oppmerksom på at all relevant og viktig informasjon til foreldrene utgår fra 
skolen gjennom nettsider og ukesbrev, og at dagens FB-grupper for hvert trinn er rene 
foreldrestyrte sosialt tiltak som en frivillig ordning for de som ønsker å delta på dette. FAU kan 
ikke se at det per i dag er gode alternativer som ekskluderer foreldrene i mindre grad enn FB, og 
anbefaler at dagens trinngrupper på FB videreføres. Det er ønskelig med mange nok 
administratorer på slike grupper, gjerne til enhver tid fungerende foreldrekontakter og FAU-
representanter på trinnene. FAU vil komme med forslag til kjøreregler for bruk av slike FB-
grupper, som legges frem på neste FAU-møte. 

 
9/21-5 Uteområder og tilførselsveier ved Labakken 

Ved spørsmål om plan for opparbeidelse av lekeapparater ved skolen så svarte kommunens 
representanter at det meste nå er montert, bortsett fra ett stort apparat på «lokket» til påsken. 
Men det mangler fallunderlag før varmen kommer tilbake, derfor kan ikke lekeapparatene 
benyttes før dette er på plass.  
 
Høydeforskjeller og sikring av disse. Rekkverket på lokket er 20 cm høyere enn kravet, men det 
er bestilt enda mer høyde mot sør på lokket, og det er bedt om skisse fra entreprenør om sikring 
av broen. Det er gjennomført rosanalyse av sikkerhet og løsninger.  
Spørsmål om arbeid med tilførselsveier ble besvart under sak 9/21-1. Ved forespørsel om 
vurdering av bruken av betong og andre harde materialer som underlag så viste kommunen til at 
alle underlag er godkjente og i tråd med offentlige anbefalinger og krav. 
 

9/21-6 Referat fra SU/SMU 

FAU-leder orienterte om møtet. 
 

9/21-7 Søppeltømming i presstider 

FAU-leder orienterte om at både skole og FAU har vært i kontakt med Norsk gjenvinning, for å 
forebygge farlige situasjoner knyttet til rygging og kjøring med renovasjonsbiler rundt skolene 
ved skolestart. En foresatt har også tatt direkte kontakt med sjåføren da han kom kjørende. 
Ansatte som er i skolegården, skal fremover ha en ekstra oppmerksomhet rundt dette.  

 

Eventuelt 

- FAU-representanten Kirsten S Birkeland viste til forslag om bruk av oppmerking 
på gulv/bakke på skoleområdene, med fokus på psykisk helse og positiv 
tenkning. FAU minner om at feks elevrådet kan søke om midler for slike typer 
tiltak. 

- På neste møte bør årshjul for FAU behandles 


