
Storforeldremøte 15. april
Labakken skole «Jeg passer inn»

• Hvis dere har spørsmål underveis så skriv det i Q&A i Zoom.
• Ledergruppa svarer på spørsmål underveis. Det vi ikke besvarer 

i kveld legges ut på Labakken sin hjemmeside i løpet uke 16.
• Presentasjonen legges på Labakken sin hjemmeside.



SKOLEN OG AVDELINGENE

• 1.-7. trinn

• SFO for 1.-4 trinn og forsterket avdeling

• Forsterket avdeling

• Velkomstklassen, Solsikken

• «Samboere» med kulturskolen



PRESENTASJON AV SKOLENS LEDERTEAM

• Rektor

• SFO leder inspektør for 
forsterket avdeling

• Inspektør 

• Inspektør

• Inspektør

➢ Lill Kristin Høier Sandvik

➢ Monica Ekeberg 
Johannessen

➢ Vibeke Henden

➢ Unni Skogbakke

➢ Sigrun Houth



PRESENTASJON AV SKOLENS LEDERTEAM

Sigrun HouthUnni Skogbakke



«JEG PASSER INN» 
HVA KJENNETEGNER SKOLEN VÅR?

• På Labakken skole skal elever ha en opplevelse av å høre til. Dette vil gi et 
godt grunnlag for at læring skal skje for alle.

• Vi har en raus kultur der vi verdsetter mangfold og der det er rom for alle. 

• Skolen vår vektlegger fysisk aktiv læring og innlemmer «musiske aktiviteter» i 
skolehverdagen

• Voksne og barn arbeider for å etablere en felles forståelse av begrepene; 
omsorg, ansvar og respekt og skal helt konkret trene på hvordan vi skal vise 
dette til andre (PALS= Positiv adferd, læringstøttende samhandling). Det er 
nulltoleranse for rasistiske utsagn, nedlatende ordbruk og mobbing på skolen 
vår.



VÅR 2021

• SFO uke 25 og 26 (to uker etter skoleslutt)

- barna får sfo tilbudet sitt på den enkelte skole. 

- vi legger likevel opp til «bli-kjent aktiviteter» og barna vil gå på tur 
sammen på tvers av skolene i denne perioden



• Det gjøres så lite endringer som mulig i lærerteamene 
kommende skoleår (kompetanse og kontinuitet)

• Kontaktlærerne vil i snitt få 15 elever i sin kontaktgruppe

• Alle lærerne vil få informasjon om hvilket trinn de skal 
arbeide på ila fredag 23/4

• Alle foresatte får informasjon om hvilke lærere som skal 
arbeide på de ulike trinn mandag 3. mai

• Eleven og foresatte får informasjon om sin kontaktlærer i 
god tid før sommerferien.

• Trinnets team vil foruten kontaktlærere bestå av 
ressurslærere og en til to fagarbeidere eller assistenter (ca. 
6 personer i alt)

• Hvert trinn har sin teamkoordinator som også sitter i 
skolens utv gruppe

Kontakt-

lærere og 
team



Kontakt-

grupper 

• Lærerne samarbeider denne våren på tvers av skolene og 
setter sammen kontaktgrupper ut fra en 
helhetsvurdering. Assistent og fagarbeider på trinnet tas 
også med i denne vurderingen da de kjenner enkeltelever 
meget godt.

• Trinnet fra H og V blandes fra første dag på alle trinn. Nå 
er vi Labakken skole. 

• Eleven vil komme i en kontaktgruppe til noen de er 
trygge på og har en vennskapsrelasjon til. 

• Alle elevene på trinnet starter og slutter til samme tid og 
vil slik sett kunne gå sammen til og fra skolen. 



HVORDAN BLIR BARNA KJENT MED HVERANDRE?
(EKSEMPLER)

• Det er satt av felles tid til at lærerne på samme trinn på tvers av skolene 
lager en plan for at elevene denne våren skal bli bedre kjent. 



BESØK PÅ SKOLENE

• Elevene vil denne våren besøke skolen de skal starte på til høsten for å 
se klasserommene sine og for å bli kjent i skolegården. Det settes av 
dager til dette 

• Noen barn vil i tillegg, eller istedenfor trenge å besøke skolen alene 
eller i mindre grupper,- både en og to ganger

• I tillegg til lærerne, vil miljøarbeider, fagarbeidere og assistenter bistå 
i dette arbeidet



KOMMENDE 1. TRINN

• 3. juni 2021 arrangerer vi foreldremøte for

kommende 1. trinn i Vestskogen skoles lokaler (event. digitalt møte)

• Håper å få til «speed-date» (15 min) mellom kontaktlærer og hver 
familie/foresatt (digitalt) ila mai/juni

• Besøksdag/førskoledag for barna fysisk på skolen 4. juni (dagen etter 
foreldremøte) 



TRAFIKK OG SKOLEVEI
FØLGENDE GANG- OG SYKKELVEIER SKAL STÅ FERDIG TIL SKOLESTART.

➢ Fra Furumoveien til Kirkeveien (langt Kjernåsveien) 

➢ Mellom Sidensvansveien og Fasanveien

➢ Forbi Cirkle K – som knytter sammen eksisterende gangvei med ny gang- og sykkelvei.

➢ Kiss’n Ride Herstad skole med lysregulert gangfelt over Kirkeveien

➢ Gang- og sykkelvei fra nye Labakken skole over jordet – til Kiss’n Ride Herstad skole og Lysakerveien

➢ Langs Kirkeveien Sør for Lysakerveien (vestsiden av Kirkeveien) til Nygårdsveien

➢ Per i dag er det påbegynt arbeider for ny gang- og sykkelvei fra Labakken skole til Skogstjerneveien i 
vest samt Kiss’n Ride Labakken skole

➢ Det vil ettersendes et informasjonsskriv om når arbeidene skal foregå



HØST 2021 PÅ SFO

• Tirsdag 3. august er første dag på SFO på VESTSKOGEN FOR ALLE. 
(Personalet på SFO har planleggingsdag mandag 2/8)

• Felles planleggingsdag for pedagoger, assistenter og fagarbeidere 
16/8

• SFO vil bestå av ca 180 barn fra høsten av.

• Barna organiseres i baser, trinnvis, men med samarbeid på tvers.

• Alle barn har med matpakke i tiden fram til innflytting (foresatte 
betaler IKKE matpenger disse ukene)



FØRSTE 
SKOLEDAG

onsdag 

18. august 

• Kl. 0820 for 5.-7. trinn på H 

• Kl. 0900 for 2.-4. trinn og Solsikken på Vestskogen 

• Kl. 0930 for 1. trinn på Vestskogen

• 1.-4. og Solsikken starter i Vestskogen skoles lokaler

• 5.-7. trinn starter i Herstad skoles lokaler

• Forsterket avdeling (Gr 10) starter i sine nåværende 
lokaler på Brattås, nye 1. trinnselever som tilhører denne 
avdelingen får sitt tilbud i bhg fram til innflytting. 



SKOLESTART HØST 2021

• Skoledagen starter når det ringer inn kl. 0820 for alle elever.

• Alle trinn har sine lærere og assistenter/fagarbeidere som skal følge 
over til Labakken fra første skoledag høst 21. 

• Antall elever per trinn er ca. 60. Ett trinn består av 72 elever. 

• Bemanningen per trinn gjøres på bakgrunn av antall elever, men også 
på bakgrunn av hvilke behov de enkelte barn har på de ulike trinn. 



DE FØRSTE UKENE TIL HØSTEN

• Kontaktgruppen bruke ekstra tid sammen for å trygge og bli kjent. 
Trinnet i sin helhet skal selvfølgelig også være sammen og gjøre ulike 
fellesaktiviteter både ute og inne.

• Alle trinn skal gå på tur til den nye skolen, bli kjent med utearealene 
og etter hvert bevege seg inn i lokalene. 

• Skolen legger opp læringsaktiviteter som knytter oss sammen og som 
styrker skolemiljøet vårt. (Fysisk aktiv læring, PALS-arbeid og musiske 
aktiviteter)



SKOLEMILJØET

• PALS-programmet (Positiv adferd, læringsstøttende samhandling) vil hjelpe oss 
til å trene på hvordan vi skal samhandle og oppføre oss i de nye lokalene. 

• Skolen har klare forventninger til hvordan vi alle skal bevege seg i de ulike 
områdene og for eksempel hvilket støynivå som er akseptabelt i 
læringsarealene og fellesarealene. Alle trinn skal helt praktisk og konkret trene 
på dette i de nye lokalene før innflytting.  

• «JEG PASSER INN»: Vi viser omsorg, ansvar og respekt for hverandre.

• Sosiallærer og PALS-veileder 100% 

• Miljøarbeider 100%



LABAKKEN SKOLE STÅR FERDIG 
OKTOBER 2021

• I skrivende stund er det muntlig meldt om en utsettelse på tre uker. Dette 
grunnet pandemien. 

• Alt av løst inventar (stoler, pulter, skap og hyller) vil bli nytt og leveres ila 
september 2021 . Det er svært lite som tas med fra de gamle skolene. 

• Vi flytter suksessivt inn etter hvert som trinnets læringsareal er klart og 
ferdigstilt. Altså ikke alle på en gang, men innenfor et kort tidsrom.

• Håpet er at vi alle sammen i løpet av november 21 er på plass i ny skole. 



ÅPNINGSFEST OG FEIRING FØR JUL!

• Åpningsfest og juleavslutning for ALLE i desember 

• Denne festen vil foreldregruppa helt sikkert bli involvert i via FAU

• Kulturskolen, som vi skal bo sammen med, er i gang med å 
komponere en egen skolesang-melodi som elever og ansatte (og 
kanskje dere foreldre..:)) skal lage tekst til før innflytting 



INNDELING AV SKOLEDAGEN PÅ LABAKKEN

• Skoledagen starter kl. 0820 

• Skoleklokka ringer tre ganger ila dagen:

- ringer inn kl. 08.20

- ringer inn kl. 11.20 for 1.-4. trinn samtidig som 5.-7 trinn skal ut.

- eget signal når 5.-7. trinn skal inn 

• Vi deler inn dagen i to økter, før og etter mat/storefri. 

• Elevene på 1.-4. + Solsikken og 5.-7. trinn har storefri hver for seg det 
første året (evalueres sammen med elever, ansatte og foresatte etter 
første året)



TILSYN I STOREFRI OG PAUSER 

• Storefri: Skolen har en egen tilsynsplan for lærerne og 
assistenter/fagarbeidere som redegjør for hvem som er ansvarlig for 
de ulike områdene til enhver tid. Skolegården vil bli stor og skogen vil 
være det største området. Skogen deles derfor inn i mindre områder.

• Pauser: Det er trinnet selv som sørger for tilsyn i pausene før og etter 
storefri.  





GARDEROBER

• Alle trinn vil få egen inngang utenfra til sin garderobe 
(garderoben er beregnet på 80 barn). 

• Vi erfarer at enkelte elever vil ha behov for en noe mer 
skjermet garderobeplass, det er det rom for.

• Det vil være to toaletter til elevene i garderobeområde, en 
til gutter og en til jenter. Ansatte har også eget toalett i 
læringsarealet. 



LÆRINGSAREALER

• Trinnets læringsareal består av:

➢ tre store klasserom med gode lysforhold og nydelig utsikt

➢ et felles læringsareal utenfor klasserommene, se øverst til høyre

➢ tre grupperom deles på to trinn

➢ et stort amfi med plass til hele trinnet som deles med «nabotrinnet» 



ANDRE ROM OG AREALER 

• motorikkhall på 300 kv meter

• torget med hjertet av skolen 

• bibliotek med tilhørende amfi  

• aula med scene, lys og lydanlegg 

• spesialrom til de praktisk estetiske fagene 
(Kroppsøvingshall/flerbrukshall, musikk, kunst og handverk, mat og 
helse) og forskerrom/realfagsrom.



«SOLSIKKEN» - fra 

velkomstklasse til nærskole

Klassen for nyankomne flyktninger og innvandrere i 
Færder på barnetrinnet, som trenger særlig 
språkopplæring, holder i dag til på Vestskogen skole. 
Disse skal også bli en del av Labakken skole. 

Dette er elever i grunnskolen med annet morsmål 
enn norsk som kan ha rett til særskilt språkopplæring. En 
minoritetsspråklig elev har rett til særskilt 
norskopplæring frem til eleven har tilstrekkelige 
ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i 
skolen. Tilbudet i velkomstklassen blir gitt i ett til to år.

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

https://en.wikiquote.org/wiki/Sunflowers
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


«SOLSIKKEN» -

Velkomstklassen

Solsikken skal dele læringsareal med 7. trinn. De har 
sitt eget klasserom og benytter fellesarealene i 
samarbeid med 7. trinnsteamet. 

Det vil være opp til 15 elever på Solsikken og alderen 
på elevene vil variere fra 6 til 12 år. Det vil være to 
pedagoger knyttet til denne «avdelingen». 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

https://en.wikiquote.org/wiki/Sunflowers
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


FORSTERKET AVDELING (GR.10)

Informasjon om forsterket avdeling -
Labakken skole (faerder.kommune.no)

https://faerder.kommune.no/labakkenskole/trinn-og-avdelinger/forsterket-avdeling/


SFO PÅ LABAKKEN

Ansatte på SFO

Det ca. 20 ansatte på SFO 

Sfo- leder er Monica Ekeberg Johannessen

Baseansvarlig 1.trinn er ?

Baseansvarlig 2. trinn er ?

Baseansvarlig 3.-4 trinn ?

Baseansvarlig forsterket avdeling ?



MORGEN-SFO 

• Barna vil bli tatt imot av personalet på SFO på trinnet/etasjen de tilhører. 

• Barna bruker den samme inngangen og garderoben som de benytter i 
skoletiden.

Eksempler på aktiviteter vi tilrettelegger for;

I trinnområdene; bygging, lek, tegne, m.m.

På torget; Mat og måltidsglede i vennskapscafeen, kunst og kultur, lese, tegne

I motorikkhallen; bevegelsesglede 



ETTERMIDDAGS-SFO 

Aktivitetene på ettermiddagen vil bære preg av :

• Lek, kunst, kultur, lesing (bibliotek), fysisk aktivitet og bevegelsesglede (ute, 
motorikkhall og i flerbrukshallen) 

• SFO vil ha fokus på at måltidsituasjonen skal være hyggelig og samlende 

(vennskapscafe). 

• Noen av aktivitetene vil være på hver enkelt base og noen vil være på tvers av 
basene. 

• Alle organiserte aktiviteter inne blir avsluttet kl 15.30. Barna vil avslutte 
dagene sine på basene sine eller ute.



VI
«Jeg passer inn»

• Hjelpe hverandre

• Lys i sikte

• Vi får det til sammen

• Vi er avhengig av hverandre

• Alle skal med

• Skole-hjem samarbeid

• Vi drar lasset sammen

• Teamarbeid

• Godt miljø 

• Spille på lag

• Være rause 

• Vise evne til omstilling

Det viktigste du kan gjøre for at 
barnet ditt skal få en trygg og god 
oppstart til høsten,- er å snakke 
positivt om den nye skolen og om 
alle de nye vennene som kommer 
på trinnet.


