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FAU for Labakken skole 

Møtereferat 5. mai 2021, kl. 19.00 – 21.00 på Teams 
 

FAUs representanter: 

Navn Klassetrinn Til stede Fravær 

Heidi Sørgård Eriksen 1 - Herstad X  

Mats Torvik (leder) 1 - Vestskogen X  

Bjørnar Pande Wølner (sekretær) 2 - Herstad X  

Dag Christian Holm (nestleder) 2 - Vestskogen X  

Tonje Hjellnes 3 - Herstad X  

Hanne Ruteig 3 - Vestskogen X  

Ingrid Marie Mikelsen 4 - Herstad X  

Kirsten S. Birkeland 4 - Vestskogen X  

Silke Wrede 5 - Herstad X  

Hilde Gjølstad 5 - Vestskogen  X 

Lina S. Stokkenes Maråk 6 - Herstad X  

Beate Jahre 6 - Vestskogen X  

Ingvild Nyland Myhre 7 - Herstad X  

Hege Pedersen 7 - Vestskogen X  

Hein Henriksen Forsterket avd.  X 

4/21-1 Godkjenning innkalling, referat og status oppfølgingspunkter 

Innkalling og referat ble godkjent. 

Oppfølgingspunkter: 

a) Avslutning for elevene ved de to skolene.  

Avslutning planlegges iht. de rammebetingelser som gjelder, det er utendørs 

arrangementer som gjelder i kommunen. 

b) 17. mai.  

FAU forespurt å stille med is, noe FAU har godkjent. Mats håndterer Vestskogens is, og 

Ingvild kjøper inn for Herstad. Markering 12. mai på skolen m tog for 1. – 4. trinn, med 

flagg og leker og is og dans m.m., som håndteres av skolen.  

 

4/21-2 Rektors hjørne 

Rektor Lill Kristin Høier Sandvik orienterte om aktuelle saker.  

- Status bygging. Som sist, tre ukers forsinkelse. Ikke noe nytt å melde.  

- Elevgrupper. Lærerne jobber med å sette sammen nye elevgrupper for neste år, frem til 

planleggingsdag 11. mai. 

- 7. trinn neste år. Teamsmøte om relasjoner i 7. trinn i år, og hvem-skal-hvor videre på 

ungdomsskole. 

- Smartklokker. Presisering fra rektor at hvis smartklokker kan tas bilder med og kan 

ringes med så behandles den som en telefon av skolen (i sekken). 
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- Ryddeprosess. Personalet setter av tid til å rydde seg ut av de gamle skolene. FAU 

oppfordres til å gå gjennom egne FAU-rom for tilsvarende, og rektor kommer med 

forslag til når man kan komme og rydde. Rektor bestiller kontainere. Velforeningens 

utstyr må også avklares og ryddes ut, Bjørnar tar kontakt m. leder av Herstad 

velforening.  

 

4/21-3 Gjennomgang av oppdatert fremdriftsplan vedrørende sikker skolevei  

Rektor orienterte om at oppdatert fremdriftsplan per i dag ikke er ferdig.  

Fylket har hatt befaring ved overgang sør for Astoria, og ser på alternativer med opphøyd vei 

og lyssetting og nedsatt fart som en løsning som kan være midlertidig og stå klar ved 

skolestart i august. Dette kan også være en aktuell permament løsning, i tillegg til kryssin gen 

som er planlagt ved Herstad skole. 

FAU etterspør hva som er midlertidige løsninger og hva som er endelige løsninger, spesielt 

ved kryssing av Kirkeveien. Dette er et tema som opptar mange foreldre, og det er ønskelig 

med en tydelig og rask 

Rektor ønsker å initiere et møte med kommunen der det bes om informasjon og avklaringer, 

og hvordan/når de ulike trafikksikkerhetstiltakene gjennomføres. Lina, Kirsten og Mats 

deltar på vegne av FAU, og rektor deltar på møtet. 

 

4/21-4 Søknad om midler for å dekke innkjøp til enkel servering for 7.trinn Vestskogen 

Saken utgår. 

 

4/21-5 Vedtekter for nye Labakken FAU 

FAU gjennomgikk utkast til nye vedtekter. 

Vedtak: FAU vedtar enstemmig forslag til nye vedtekter, med de endringer som fremkom 

under møtet. 

 

4/21-6 Labakkengruppa orienterer 

Saken utgår. 

 

Neste møte: 2. juni 2021, kl. 1900 - 2100, Teams 
 

 

5.5.2021 Bjørnar Pande Wølner 


