
FAU	for	Labakken	skole	
Møtereferat	6.	oktober	2021,	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 

 
7/21-1 Godkjenning innkalling, referat og status oppfølgingspunkter 

Innkalling og referat ble godkjent. 
 
Oppfølgingspunkter: 

a) Beredskapsplaner for Labakken skole. Rektor samarbeider med Holvik og Vestad i 
Færder kommune om beredskapsplaner, og har faste samtaler om hva som skal 
planlegges og gjennomgås.  

b) Bursdagsfeiringer (se egen sak) 
 

7/21-2 Rektors hjørne 

Rektor orienterte om følgende saker: 

- Bemanning på skolen. Det er mye forkjølelser for tiden, som gjør det sårbart med 
vikarer. Skolen løser det per i dag med at hvis et trinn er fullbemannet så flyttes folk på 
tvers ved personalmangel. Rektor har bedt om at personalet skal kunne få 
influensavaksine, noe FAU støtter.  
FAU pekte på at vi mest sannsynlig går inn i et skoleår med mye sykdom blant personalet 
og barna, og at skolen bør være proaktiv. FAU oppfordrer foreldre, barn og lærere til å 
fortsatt opprettholde god håndhygiene for å unngå for mye sykdom fremover.  

- Gjennomgang av status på trinnene. Aktuelle saker, status og problemstillinger i 
trinnene ble gjennomgått, både av representantene og rektor. 

- Felles ukeplan. Samme oppbygging og utforming av ukeplaner for alle trinn.  
- Trivselslederprogrammet. Miljøarbeid driver TL -arbeidet, man kan melde seg på i 6. og 

7. trinn. Gruppa starter etter høstferien.  
- Lån av bygg. Skolene (Herstad, Vestskogen) kan lånes ut ved behov, til foreldrene (feks 

bursdager).  Send søknad til rektor. 
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- Uteskole. Mat: Rektor og FAU ønsker varm drikke og sunn matpakke på uteskole for alle 
trinn, ikke kjeks, snacks eller mellombar.  

7/21-3 Bursdagesfeiringer 
FAU ønsker å komme med anbefaling til trinnene og foreldrene om hvordan bursdager bør 
arrangeres, slik at elever er omfattet av en felles ordning. Leder orienterte om forslag i 
presentasjon på møtet, og FAU diskuterte saken. 
 
Anbefaling:  
FAU ønsker å motarbeide utenforskap blant elevene, og det er et viktig prinsipp at alle 
elever ved Labakken skole skal kunne delta i bursdagsfeiringer på samme trinn.  
 
Forslag 1. – 4. trinn:  
Bursdager samles opp månedsvis i trinnet som fellesbursdag, og arrangeres på skolen hver 
måned unntatt juli måned. Alle barna på trinnet inviteres, eventuelt alle av samme kjønn. 
Det er foreldrene på trinnet som arrangerer og organiserer fellesbursdagene, skolen stiller 
med gratisk lokaler, og FAU kan bistå med støtte til kaker/mat/drikke/materiell. 
 
FAU oppfordrer at det ikke gis kjøpegaver eller penger på fellesbursdager, men at elevene 
heller feks kan lage kort m.m. til hverandre. Dette bidrar til å dempe det materielle presset, 
og er med på å understøtte bærekraftsmålet om mindre ulikhet og ansvarlig forbruk og 
produksjon. 
 
Ordningen med fellesbursdager starter umiddelbart, og evalueres i fellesskap ved slutten av 
skoleåret. 
 
Forslag 5. – 7. trinn: 
FAU mener at felles ordninger og fellesbursdager først og fremst er nødvendig i 
småbarnetrinnet. FAU oppfordrer allikevel foreldrene til å unngå at enkeltelever aldri blir 
invitert til bursdager, og at det også er fokus på utenforskap i denne aldersgruppen. 
 
Generelt for alle trinn 
Rektor stiller lokaler på skolen tilgjengelig for foreldrene på alle trinn, og skolen kan således 
lånes til bursdager (også gamle Herstad og Vestskogen). 
Bursdagsinvitasjoner til private bursdager skal ikke deles ut på skolen. 

 

7/21-4 Sikker skolevei 

Følgende temaer ble bragt opp i møtet: 

- Ubemannede overganger, hva gjør vi med de?  

o Vi mangler at nok folk melder seg på via NYBY, selv om mange har bidratt 
med kjempefin innsats så langt. Det oppfordres til å melde seg som vakter 
fremover. Rektor har vurdert å ansette personer til å ta vaktene, men det er 
vanskelig å få til noen å ta korte vakter.  
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o Det er utfordrende at foreldrene ikke kan være sikker på at Kirkeveien er 
bemannet alle dager. Nå kommer den mørke tiden, og behovet for å sikre 
veiovergangene øker.  

o Rektor og FAU er fortvilet over situasjonen, og dette engasjerer foreldrene 
på trinnene. FAU etterspør hvem som har ansvaret for trafikksikkerheten til 
barna, og peker på at dette ikke er et foreldreansvar men et kommunalt 
ansvar. Kommunen/vegmyndigheter må bidra med et mobil og midlertidig 
tiltak for å forsterke sikkerheten ved overgangen ved Herstad skole, evt også 
nedsatt hastighet og andre tiltak. 

o FAU peker på at det er to ulike faser for arbeidet fremover: 1) Frem til alle 
barna er inne i Labakken, og 2) frem til lysregulert overgang ved Herstad er 
ferdigstilt våren 2022. Det må innføres tiltak som ivaretar begge faser og de 
ulike behovene, 

- Økt synlighet med gule vester. Skolen kjøper inn refleksvester til alle elevene, og de 
oppfordres til å benytte disse når de går/sparkesykler/sykler til/fra skolen. 

- Sykle/gå på riktig side 

Vedtak:  
FAU skriver en bekymringsmelding til kommunen, viser til hvordan FAU har arbeidet med 
saken så langt. Foreldrene og skolen har forsøkt å bidra med vakter, men dette strekker ikke 
til. FAU krever en snarlig tilbakemelding fra kommunen på hvilke tiltak som settes inn for 1) 
sikre veiovergangene frem til ferdig innflytting av elever på Labakken skole og 2) hvordan 
manglende lysregulering ved Herstad midlertidig kan erstattes av andre mobile/midlertidige 
tiltak fremt til ferdig lysregulering står klar i mars 2022. 

 

7/21-5 17.mai-feiring 2022 

Saken ble utsatt til neste møte. 
 

7/21-6 Facebook som informasjonskanal 

Saken ble utsatt til neste møte. 
 

7/21-7 Økonomiansvarlig orienterer 

Saken ble utsatt til neste møte. 

 

 
 

10.10.2021 Bjørnar Pande Wølner 


