
 

 
  
 
         
  

Dato, 1/11-21 
 

Leder FAU: Mats Torvik  
FAU medlem; Lina Maråk 
Andre ansatte: Lisbeth Ovesen 
SFO-leder: Monica E. Johannessen 
Lærernes representant: Ingfrid Tollnes 
Elevrådskontakt og sosiallærer: Hilde Marie W. Kirkevold 
Elevrådsleder: Isa 
Elevrådts nestleder: Christian 
Politiker: Anders Mathisen (anders@dinkontakt.com), vara Arne Torgersen ar-tor2@hotmail.com 

Rektor, sekretær: Lill Kristin Høier Sandvik 
 
 
 
REFERAT fra SMU/SU mandag 1/11- 21 kl. 18.00 – 19.30 Det innkalles med dette til møte i 
Labakken skoles skolemiljøutvalg (SMU) og Samarbeidsutvalg (SU)  
 
 
Dato:  mandag 1/11-2021  
Tid: 18.00 – 19.30  
Sted:  Herstad skoles personalrom 2. etg.  
 
Evt. frafall meldes rektor (mob: 91107618/e-post: lill.kristin.hoier.sandvik@faerder.kommune.no) 
 
Forfall: Lina Maråk, Ingfrid Tollnes, elevene 
 
 

Sak nr: Emne: Saksansvarlig: 
SMU/SU: 

1-21/22 • Godkjenning av innkalling 
Ingen innspill 

rektor 

2-21/22 • Elevenes egne saker: 
-Hvordan har sammenslåingen denne høsten gått 
for elevene? Hva har vært utfordrende og hva har 
vært positivt? 
- Elevene gir positive tilbakemeldinger på 
sammenslåingen; fått flere venner, mer å gjøre ute, har 
savnet TL (trivselslederprogrammet) og det settes i 
gang nå. Miljøarbeider har ansvaret for dette. 
- En utfordring: Vi bør jobbe for å få et bedre språk på 
fotballbanen. Sosiallærer, elevråd, miljøarbeider og 
rektor samarbeider om dette.   
-Elevrådet fikk informasjon om innflyttingen på forrige 
elevrådsmøte. 
-Fire elever fra elevrådet blir med Hilde Marie på 
elevrådskonferansen 6/11. 
-Elevrådsmøtene gjennomføres ca. en gang per mnd.  
 
Utfordring til elevrådet fra rektor: I stedet for å 
arrangere turnering kun knyttet til idrett,- kan vi tenke 
turneringsgrupper med ulike aktiviteter der elevene 

Elevene og 
elevrådskontakt 

mailto:anders@dinkontakt.com
mailto:ar-tor2@hotmail.com
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våre melder seg på i forhold til interesseområde? 
F.eks, sjakk, lego, dans, kanonball, o.l  
 

3-21/22 • Status ny skole: 
-Plan for innflytting: 
Vrdens flotteste skole er snart ferdig bygget.  
6. desember flytter forsterket avdeling inn i sine lokaler 
på Labakken. Etter 6. desember får enkeltelever fra 
Herstad og Vestskogen besøke skolen sammen med 
miljøabeider og sosiallærer. (Noen barn må trygges 
spesielt og derfor mener vi det er klokt å forberede 
noen spesielt godt.)  
Rett før jul er det etter planen tenkt at 7., 6. og 5. trinn 
skal flytte inn. Hver sin dag med eget program. De 
yngste elevene flytter trinnvis inn etter jul. Vi tenker at 
de eldste er med på å ta i mot de yngste (faddere).  
-Åpningsfesten blir i slutten av januar 2022. 
-FAU gir gave i form av et spennende og artig besøk 
av en kjent person. En for de yngste og en for de 
eldste. 
-Det blir konsert/forestilling med elevene, sang av 
skolens nye skolesang, boller og brus, Nøtterøy 
skolekorps m.m. 
 

Rektor 

4-21/22 • Skolevei og trafikk, status og plan videre 
Reflekskampanje: skolen har kjøpt inn gule vester til 
alle elevene og satt i gang en reflekskampanje. Poilitiet 
har vært på befaring og har også hatt kontroll. 
Vaktordningen langs Kirkeveien og Kjernåsveien er 
positiv, men det er ikke nok. Vi ser at skoleveien blir 
god og trygg når alle tiltak er på plass, men i 
ventetiden oppleves den ikke tilfredstillende. FAU har 
skrevet en bekymringsmelding til kommunen.  
 

Rektor 

5-21/22 Miljøarbeider og sosiallærer,- hvordan arbeider de 
og hvilke oppgaver har de? 
Miljøarbeider: fri stilling, arbeider i grønt, men hjelper 
til i gul og rødt. Mest mulig der barna er, mye ute, 
mange samtaler med enkeltbarn grupper og 
storgrupper, frokostgrupper, TL ansvarlig.  
Tilnærming til voksne og barn som trygger.  
Sosiallærer: samarbeid med nærværsteam, 
helsesykepleier, miljøarbeider, leder av ressursteam 
ukentlig, veiledning til lærere, PALS ansvarlig, 9a-
saker, samarbeid med psykisk helseteam, følger opp 
enkeltbarn og har kontakt med familier 
 

Alexander og Hilde Marie  

6-21/22 • Status på SFO 
SFO på Labakken, hva blir annerledes? 
I underkant av 180 barn per nå. Aktivitetsdagen var flott. 
Mange gode tilbakemeldinger. På Labakken starter vi 
vennskapscafeen i torget om morgenen. Aktivieteter 
både i bibliotek, motorikkhall, flerbrukshallen. SFO på 
ettermiddagen vil bestå mye av fysisk aktiviet og lek. 
Mat i vennskapskafeen, kunst og kultur, koding, 
utegruppe m.m  
 

SFO-leder 

7-21/22 • Nytt fra FAU 
Ikke spesielle saker. 
 

FAU-leder 

8-21/22 • Spørsmål eller innspill fra politiker? 
Ikke spesielle saker. 

Politiker  
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9-21/22 
 

• Eventuelt  

 

 

Takk for et godt møte. 

 

 
Lill Kristin Høier Sandvik 
rektor/virksomhetsleder 
Labakken skole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


