
FAU Labakken skole 

Møtereferat – møte 2  

 
Møtedato: 17. mars 2021 (Teams) 

Til stede: Lill Kristin Høier Sandvik (rektor), Mats Torvik V1 (møteleder), Lina S 

Stokkenes Maråk H6, Kirsten S Birkeland V4, Beate Jahre V6, Elin 

Skuggedal (vara for Ingvild Nyland Myhre) H7, Ingrid Marie Mikelsen H4, 

Hege Pedersen V7, Dag Christian Holm V2, Heidi Sørgård Eriksen H1, 

Hanne Ruteg V3, Tonje Hjellnes H3, Bjørnar Pande Wølner H2 (referent) 

Neste møte: 7. april 2021, kl. 1900 - 2100, Teams 

  

1. Rektors hjørne 

Rektor Lill Kristin Høier Sandvik orienterte om aktuelle saker.  

- Covid 19. Rektor snur hver stein for å holde skolehverdagen og sfo i gang. Den største 

utfordringen handler om å finne vikarer når våre egne er i ventekarantene og karantene. 

Personalet på skole og sfo er positive og gjør en uvurderlig jobb med å se muligheter og 

er fleksible. Folk jobber til langt på kveld. Ledelsen har valgt å dele seg slik at to har 

hjemmekontor og to er fysisk tilstede på skolen. Det er ingen smitte i personalet og har 

heller ikke vært det siden pandemien startet. Noen familier er i en vanskelig situasjon nå 

og skolen forsøker også å ivareta de mest sårbare barna på en trygg og god måte. 

Foresatte er imøtekommende og forstår skolens situasjon, det er godt å vite nå i en 

vanskelig tid. Vi vet jo at dette går over og derfor klarer vi også å mobilisere sammen. Ny 

info sendes ut til foreldrene i morgen, for å kunne ha barna på skolen så må noen ha litt 

hjemmeskole for å få kabalen løst. 

- Storforeldremøte 15. april kl 1800. Møter for alle som har barn på Labakken skole. Det vil 

komme en sms om at storforeldremøte er flyttet fra 14. til 15. april. Møte blir 

gjennomført digitalt som et webinar. Alle foresatte går inn på en link som sendes dem på 

sms der de melder seg på møtet. Sms om dette kommer i neste uke. Rektor venter på 

innspill fra foreldrekontaktene. 

- Skoleskyss. AMS-kontoret har laget en oversikt over hvilke barn som har krav på 

skoleskyss til høsten. FAU representanter, Kirsten B og Beate J samarbeider videre med 

rektor om hvordan skyss-situasjonen vi se ut til høsten. Rektor tar kontakt med Kjell 

Jensen om et møte. 

- Skolestart. NB: Dette skjer i år på en onsdag, 18. august. Skoleruta ligger ute på 

Labakken skoles hjemmeside. 

- Bemanningssituasjonen til høsten. To av våre lærere går av med pensjon ila våren. 

Solveig Stenstad avslutter sitt arbeid i dag 17/3. Ida Bergsli går av til sommeren. Dette er 

to bautaer som forlater Vestskogen skole etter mange års lærergjerning. Tusen takk for 

den fantastiske jobben dere har gjort for Vestskogen skole.  
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I tillegg vil en av våre lærere gå ut i svangerskapspermisjon kommende skoleår, men hun 

er tilbake igjen året etter. 

Flere lærere fra andre skoler i kommunen ønsket overflytting til Labakken kommende 

skoleår. I år ble det slik at Lisa Hjelme starter på Labakken til høsten. Hun kommer fra 

Oserød skole. I tillegg får vi Elin Vasbø fra Brattås skole. Dette er erfarne lærere med 

kompetanse som skolen trenger. Rektor ser frem til å få dem på laget vårt, og kan også 

meddele at vi får anledning til å reengasjere flere av årsvikarerne. 

Gr.10 beholder staben sin og får i tillegg Desiree Reier på laget. 

Rektor vurderer å etablere en sosiallærerstilling/PALS-veileder, denne blir i så fall bli 

internt utlyst.  

- Trafikksituasjonen. Rektor har vært i kontakt med utedrift, Færder kommune. Det skal 

foreligge et møte 18/3 med utedriftsleder, Kjell Jensen og rektor der trygg skolevei er 

tema. 

Ellers ble det i møte videreformidlet informasjon fra prosjektleder Camilla Gjernes med 

estimerte tider for ferdigstillelse av områdene, gang og sykkelvei rundt og til skolen. 

- Spørsmål til rektor:  

o SFO på Vestskogen skole fra og med første uke i sommerferien? Svar fra rektor (i 

etterkant av FAU-møtet): Det er gjort en ny vurdering mht å samle alle elever på 

SFO Vestskogen skole i uke 25 og 26 før sommerferien. Det vil i denne perioden 

foreligge en del anleggsarbeid ifm etablering av gang og sykkelsti på strektningen 

fra Herstad til vestskogen. Derfor har vi landet på at barna leveres på sine 

respektive SFO`er. Vi vil i disse to ukene likevel sørge for at barna møtes på tvers 

av skolene slik at de kan bli noe kjent før sommeren. Informasjon til alle kommer 

på storforeldremøte 15/4.  

o Labakken skolekrets tar i dag noen elever fra Teie skolekrets. De som går på Teie 

i dag, går de videre på Teie? Svar: ja, og søsken kan også søke til Teie. 

o «Leksebevisst skole», hva betyr det? Svar: Mer info om det på storforeldremøtet, 

er også tatt til FAU tidligere.  

o Klassedeling. Blir barna fordelt på Teiar og Borgheim på ungdomsskole? Svar: 

Labakken skole leverer barn til begge videre, det blir praksisen. Det er et ønske 

fra rektor at barna skal til en ungdomsskole. FAU oppfordres til å ta saken videre.  

o Brukstillatelse vs gang- og sykkelsti. Er det ferdig avklart? Svar: Besvares under 

sak 3. 

2. Labakken-gruppa orienterer 

Saken utsettes til neste møte. 
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3. Gang og veiløsning for Labakken skole, og til Vestskogen/Herstad fra august 

Mats delte informasjon fra rektor i saken via skjerm.  

Informasjon om arbeider med nye gang- og sykkerveier fra rektor ble gitt under FAU-møtet. 

Det ble videreformidlet informasjon fra prosjektleder Camilla Gjernes med estimerte tider 

for ferdigstillelse av områdene, gang og sykkelvei rundt og til skolen. Det foreligger en 

detaljert tentativ fremdriftsplan med arbeid i perioden mai – september, som må spikres i 

samråd med entreprenør. Endelig fremdriftsplan vil meddeles så fort det foreligger.  

Lysregulering ved Herstad skole er planlagt og avklart. Rektor melder at arbeidet med gang- 

og veiløsninger på overordnet nivå er i rute. 

Innspill fra FAU til rektor og kommunen: Arbeidet skjer juni – september, noe som betyr 

anleggsarbeid i perioden. Hvordan skal man hensynta dette? Et forslag kan være at det ikke 

er arbeid mellom 0800 – 0830, skjerming av kryssing ved Herstad skole o.l. I tillegg er det 

arbeid ved Tjernåsveien som kan berøre skoleveien.  

Svar: Rektor bifaller forslaget om skjerming av skoletid.  

Rektor har vært i kontakt med Tor Arne Morken i utedrift, Færder kommune. Det skal 

foreligge et møte 18/3 med utedriftsleder, Kjell Jensen og rektor der trygg skolevei er tema. 

I etterkant av dette møtet vil rektor orientere FAU-leder.  

FAU presiserer at det er overgangen ved sørsiden av Astoria som er mest utfordrende, og 

som kan være gjenstand for tiltak. I tillegg er det kryssing ved Elgestadkrysset som kan bli 

utfordrende.  

Rektor kan bistå med en type vakthold eller skolepatrulje ved kryssing av vei fra skolestart, 

og inviterer til samarbeid med foreldregruppa og lærerne og evt. andre ressurser  om dette. 

4. Avslutning for elevene ved de to skolene 

Hege og Elin fra 7. trinn orienterte. Det er planlagt en avslutning for avgangselevene, og en 

dato er foreslått. Leirskolen for Vestskogen er avlyst, og man leter etter et alternativ som 

blir avslutning i den perioden. Ellers har man malen fra avslutningene fra i fjor, med 

underholdning og smittevernsregler og rammer.  

Det blir enkeltvise arrangementer på hver skole, men det er uavklart hva man gjør. De to 

komiteene fra skolene kan møtes for å utveksle ideer. I tillegg er det et opplegg fra skolen, 

roseutdeling m.m., fra i fjor som er ønskelig videreført.  

 

Vedtak: FAU beslutter at komiteene på skolene snakker sammen, Hege får ansvar for å 

initiere dette. 

5. Årshjulet – faste hendelser og arrangmenter 

Det vil kunne være nyttig for FAU å utarbeide et årshjul som beskriver faste hendelser og 

arrangementer, og som verktøy for oppstart av nye tradisjoner på Labakken skole. Hvem og 

hvordan kan vi starte arbeidet med dette? Det finnes mye god dokumentasjon i permene og 

instruksene til tidligere FAU, som kan deles og benyttes.  

Saken settes opp på nytt på et senere tidspunkt. 
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6. Aktuelle saker 

a. Midler til trinnene (ref penger fra FAU Herstad til trinnene). Per i dag står det vesentlige 

midler fra begge FAU tilgjengelig, og man må avklare videre bruk av disse. Ved FAU 

Herstad så gav man 5000 per trinn som et tiltak i dette skoleåret, midlene ble overført 

kommunen og dertil tilgjengelig for bruk.  

 

Vedtak: Vestskogen får 5000 per trinn på samme måte som ble gjort ved Herstad. 

b. 17. mai – evt deltagelse fra trinnene eller i fellesskap. Planene i Færder er at det ikke blir 

barnetog som er organisert, alternativet er at skolen/trinnene kan ha en formell 

markering i skolehverdagen, feks før 17. mai.  

 

Hilde Skjerven har orientert til rektor at 17. mai-komiteen i Færder er i ferd med å lage 

et program, og skal orientere rektormøtet. Rektor tar kontakt og purrer på dette. 

 

Rektor foreslår og tar ansvar for at det nedsettes en komite (representanter fra 6. trinn, 

ansatte m.fl.) som kan arbeide frem forslag til gode opplegg til de respektive skolene. Et 

forslag er at man lager en «start-pakke» som kan benyttes av foreldrene for å markere 

dagen.  

 

Vedtak: FAU ønsker en rask avklaring, slik at de ulike trinnene og klassene kan forholde 

seg til planlegging i god notid.  

c. Bussrettigheter/skoleskyss. AMS-kontoret har laget en oversikt over hvilke barn som har 

krav på skoleskyss til høsten, og det arbeides med hvilken type skyss som kan tilbys og 

hvilke løsninger som skal ivareta behovet for berørte barn på Labakken fra høsten.  

FAU representanter, Kirsten B og Beate J samarbeider videre med rektor om hvordan 

skyss-situasjonen vi se ut til høsten. Rektor tar kontakt med Kjell Jensen om et møte. 

FAU inviteres inn til å delta på dette møtet med egen representant.  

 

Vedtak: Kirsten og Beate deltar på møtet om skoleskyss på vegne av FAU.  

d. Funksjon/mandat for Labakken-gruppa. Utsettes til senere møte. 

e. Vedtekter. Tas på neste møte.  
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7. Valg 

a. Sekretær og evt kasserer. Det ble ikke valgt sekretær eller kasserer på forrige 

konstituerende møte. I og med at Labakken FAU ikke har egne vedtekter ennå, så må 

man vurdere om disse vervene skal velges på dette møtet eller ikke. 

 

Valg: Bjørnar Pande Wølner ble valgt som sekretær ved akklamasjon 

 

Valg av kasserer utsettes til senere møte. 

b. SU. Det skal velges to foreldrerepresentanter til kommunens Samarbeidsutvalg (SU), 

derav den ene FAU-leder. 

 

Valg: Lina S Stokkenes ble valgt ved akklamasjon, og Mats Torvik møter som FAU-leder 

c. FKFU. Det bør velges foreldrerepresentanter til kommunens foreldreutvalg (FKFU) 

 

Valg: Kirsten S Birkeland ble valgt med akklamasjon 

 

Eventuelt 

- Skøyter og ski til utlån. Spørsmål til rektor om FAU får et lager på Labakken? Svar: Det 

blir bod, og det er mye utstyr på begge skoler i dag. 

- Nye tradisjoner på Labakken. Blir det en Labakken-sang? Rektor har snakket m. 

kulturskolen om dette, og selvsagt skal skolen få en profil og et musisk utrykk, så rektor 

ønsker seg forestillinger og konserter annet hvert år. 

- Møtefrekvens. Forslag: Hver fjerde uke, første onsdag i måneden. 

- FB: Må få inn alle fra FAU inn i gruppa, og benytte FB aktivt som verktøy. 
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