
FAU for Labakken skole 

Møtereferat møte nr 8 - 2021, 3. november 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 

 

8/21-1 Godkjenning innkalling, referat og status oppfølgingspunkter 

Innkalling og referat ble godkjent. Forslag fra sekretær om at referatene heretter godkjennes før 
utsendelse, noe FAU bifalt. 
 
Oppfølgingspunkter: 

- Sikker skolevei. FAU har sendt bekymringsmelding til kommunen, i tillegg fra to 

andre brev som er sendt fra ulike klassetrinn. Rektor orienterte om at 

kommunen arbeider med et felles svar, som snarlig sendes tilbake til FAU. 

Temaet er også tatt opp i SU på møte sist mandag.  

 

FAU presiserer at det er overgangen over Kirkeveien som er farlig for barna per i 

dag, og at kommunen har bygget inn gode tiltak for sikker skolevei utover dette.  

FAU peker på at det er skolen som har ansvar for sikker skolevei, og med flere 

nestenulykker den siste tiden så haster det med tiltak som kan sikre 

overgangene Herstad og Astoria. FAU ber rektor om å se på alle muligheter og 

tiltak for å betjene vaktordninger fremover, og FAU henstiller alle foreldre i alle 

trinn om midlertidig å bidra med vakter.  

- Gule vester. AU applauderer tiltaket med innkjøp og aktiv bruk av gule vester. 

8/21-2 Rektors hjørne 

Rektor orienterte om følgende saker: 

- Skolesang. Skolesangen er ferdig laget! Rektor spilte sangen for FAU 

(urfremførelsen). «Labakken - der alle passer inn». Skolesangen skal synges på 

åpningsfesten 27. - 28. januar med forestillinger på kvelden 

- Innflyttingsplan for nye Labakken skole. 
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▪ I slutten av november/ starten av desember vil barn med spesielle behov 

kunne komme og se egen inngang og garderobe m.m. 

▪ 1. desember flytter rektor inn 

▪ 6. desember flytter forsterket avdeling inn 

▪ 20. og 21. desember flytter henholdsvis 7., 6. og 5. trinn inn på ny skole 

▪ 22. desember får 5. - 7. trinn fri slik at lærerne kan rigge ferdig, 1.-4. 

trinn får tilbud på SFO. (resten av skolen har vanlig drift den dagen) 

▪ 4. - 7. januar flytter 1. - 4. trinn inn. 

▪ Begrunnelsen for å flytte de eldste først er a) at man teknisk bør tømme 

Herstad først og at b) de eldre barna kan da ha opprettet ferdige 

faddergrupper som tar de minste i mot både før og etter jul. 

- Møte med SFO-leder. Det er et ønske fra SFO-leder om et møte med 

foreldrekontakter og kontaktlærere i 1. - 4. trinn om organisering av ny SFO på 

ny skole. Dette vil bli et informasjonsmøte med mulighet for innspill underveis. 

- Felles storefri. Rektor orienterte om at på grunn av et stort skoleområde så må 

skolen benytte store ressurser for å passe på barna og gjennomføre 

tilsynsplanen. Derfor bør skolen ha felles storefri, ikke delt som tidligere 

forespeilet. Det blir føringer for egne områder og banefordelinger for trinnene. 

- Hjemmesiden. Det er planlagt møte for å starte arbeidet med å få en aktiv og 

dynamisk hjemmeside. FAU hadde innspill om at feks tegninger over vden nye 

planlagte veiløsningen ikke ligger lett tilgjengelig i dag. 

- 2. trinn. Rektor orienterte FAU om tiltak og aktiviteter for trinnet. 

- Mat og snacks. Saken gjaldt bruk av mat ved premiering og avslutninger. FAU 

hadde ingen innsigelser på forslag fra rektor om felles julegrøt for elevene før jul. 

Vedrørende avslutningsdag før jul så kom det forslag om at FAU går inn og 

sponser matvarer/snacks.  

Det ble diskusjon i FAU om prinsipper for bruk av mat/godteri på skolen, og det 

ble presisert at man bør skille mellom belønning i undervisningstiden vs. 

avslutning/fest. Det ble reist spørsmål om kommunen har kostholdsføringer for 

aktiviteter på skolene? - hvis ikke så kan FAU bidra med råd om praksis ved 

Labakken skole.  

 

- Rutiner etter kartleggingsprøver. 

▪ Følgende gjøres i forhold til resultatene vi får inn: 

• Trinnets lærere analyserer resultatene sammen. 

• Trinnets lærere tar kontakt med språk- og leseveileder eller 

regneveileder når de er usikre på resultatene eller trenger 

veiledning mht til å sette inn tiltak. Leseveileder/regneveileder 

kan også gjennomføre ytterligere tester ved behov.  
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• Tiltak: Det skal lages en TPO for elever som skårer i det røde 

feltet. 2-3 konkrete mål som evalueres etter 4-8 uker. Foreldre 

skal være informert. En TPO kan justeres flere ganger og strekke 

seg over flere perioder. 

• Hvis ikke tiltak som beskrevet i TPO viser at eleven kommer 

videre i sin utvikling skal det henvises videre. Det er foreldre, i 

samarbeid med skolen, som henviser til PPT. 

▪ Nasjonale prøver gjennomføres på 5. trinn hvert år. Det er de 

grunnleggende ferdighetene som testes her.  

• Trinnets lærere analyserer resultatene sammen. 

• Ledelsen får resultatene samtidig med lærerne og setter seg inn i 

resultatene før de inviterer trinnet til et samarbeidsmøte der 

resultatene gjennomgås. Leseveileder og regneveileder deltar i 

møtet.  

• Trinnet legger fram hvilke tiltak de vil sette inn. Dette kan f. eks 

handle om at trinnet i en periode organiseres i mindre grupper 

for å ha spesifikke kurs eller at trinnet som helhet i en periode vil 

ha et ekstra fokus i noen uker. I møtet lages en plan som lese og 

regneveileder følger opp underveis.  

• Hvert trinn har trinnsamtale med ledelsen høst og vår. Her er 

oppfølging av nasjonale prøver et tema.  

- Spørsmål fra FAU til rektor: 

▪ Det kom frem spørsmål knyttet til bruken og evaluering av flytende 

elevgrupper ved Labakken. Rektor ber om at foreldre som trenger 

informasjon om ordningen og hvordan denne skal evalueres kan ta 

direkte kontakt med henne. 

▪ Det kom spørsmål om lekser med MÅ og KAN-nivå er å regne som 

tilpasset undervisning (lekser). Rektor forklarte at det er å regne som 

mengdedifferansiering av lekser.  

 

 

 

 

 

 

 

8/21-3 Leksehjelp 
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Rektor orienterte om at det på Labakken skole vil bli tilbudt leksehjelp til 5. -7. trinn, med 

noe muligheter ned til 4 trinn. Det blir tilbud leksehjelp tre dager i uka a 40 minutter, ref 

krav til leksehjelp. Fagarbeidere og assistenter bidrar inn i arbeidet. 

 

8/21-4 Økonomiansvarlig orienterer 

Økonomiansvarlig la frem forslag til retningslinjer for bruk av FAUs midler.   

Vedtak: Retningslinjene ble enstemmig vedtatt, og gjelder fra dags dato. FAU peker på at 

det er viktig å gjøre ordningen med å søke midler hos FAU kjent hos elever og foreldre. 

Ved spørsmål om FAU har eksisterende søknader om midler, så er svaret ja. Det er 

behandlet søknad om støtte fra bla. 2. og 6. trinn om Halloween-feiring. Søknadene er 

allerede godkjent på fullmakt fra leder, og FAU har godkjent dette. For de som har søkt og 

benyttet FAU-midler før retningslinjene ble vedtatt så bes de sende inn kvitteringene i 

etterkant til økonomiansvarlig, og forklarer evt. der disse mangler.   

FAU har fått overført eierskap på de gamle FAU-kontoene med ny forening og eierskap til 

disse. Den ene kontoen foreslås av økonomiansvarlig overført til Vestskogen som konto (som 

da blir ny felles konto), av praktiske grunner. FAU bifalt dette i møtet. 

Rektor orienterte om opprettelsen av gratisprinsippet i 2016/17 der Herstad og Borgheim 

skoler var pilotskoler, og deretter med videreføring av gratisprinsippet som felles prinsipp 

for alle skoler i Færder kommune. I kontakt med kommunen har rektor fått informasjon om 

at det nå skal utarbeides oppdaterte retningslinjer om hvordan gratisprinsippet skal forstås 

og forvaltes ved skolene.   

Vedtak: Videre behandling av saken utsettes til neste møte, slik at kommunens svar og 

orientering kan legges til grunn. Da gjennomgås gratisprinnsippet anno 2021/22. 

Klassekasser videreføres til kommunen har avklart bruken av disse. 

 

 

8/21-5 17.mai-feiring 2022 

Arrangementet er i regi av foreldrene og organiseres ved at 6. trinn arrangerer dette hvert 

år, med hjelp av 5. trinn. Praksisen har tidligere vært ganske lik på begge skoler.  

Vedtak: FAU gir foreldrekontaktene i 6. trinn (med hjelp fra 5. trinn) oppdrag om å 

nedsetter festkomiteen i januar. Det bør være et samarbeid med skole for å avklare 

ansvarsforhold og praktisk gjennomføring. Avklaring av gratisprinsippet i 

desembermøtet vil kunne gi føringer på hvordan arrangementet kan avholdes. 

Foreldrekontaktene tar selv initiativ til et første møte med rektor.  

 

8/21-6 Facebook som informasjonskanal 

Saken ble utsatt til neste møte. 


