
FAU for Labakken skole 

Møtereferat 7. april 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  

Tone Hjellnes 3 - Herstad X  

Hanne Ruteig 3 - Vestskogen X  

Ingrid Marie Mikelsen 4 - Herstad X  

Kirsten S. Birkeland 4 - Vestskogen X  

Linda Havstein Myhra 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 

 

3/21-1 Godkjenning innkalling, referat og status oppfølgingspunkter 

Innkalling og referat ble godkjent. 

Oppfølgingspunkter: 

a) Avslutning for elevene ved de to skolene.  

a. (Hege Pedersen, Vestskogen): Booket kulturhuset 16. juni for avslutning for 

Vestskogen skole.  

b. (Ingvild N Myhre, Herstad skole): Dato ikke booket ennå, deretter starter 

planleggingen. Skolen betaler leien for Kulturhuset ref. rektor. 

b) 17. mai. Det skal ikke være tradisjonell feiring i år, men liten markering i forkant i 

skoletiden (feks 12. mai). 17. mai-komiteen ønsker å gi penger til hver skole for slik 

markering, og ønsker innspill på hva midler kan brukes til. De trinnene som vanligvis har 

ansvar for feiringen, repr. ved Lina og Beate, ta kontakt m rektor for videre planlegging. 

c) Skoleskyss. Skyssmøte i dag m kommunen. Det blir satt opp egen transport for de 

berørte barna v Munkerekka, slik at de får direkte transport til/fra. Evt. andre barn som 

kan ha rett på skoleskyss kan bli vurdert for det tilsvarende, ved å sende henvendelse til 

rektor. 
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3/21-2 Rektors hjørne 

Rektor Lill Kristin Høier Sandvik orienterte om aktuelle saker.  

- Mulig utsettelse for overlevering av Labakken skole. Det er varslet mulig 2-3 uker 

utsettelse av innflytting pga forsinkelser knyttet til pandemien, men leverandør har håp 

om at forsinkelsen kan hentes inn igjen før overlevering.  

- Storforeldermøtet 15. april. Rektor forbereder foreldremøtet, bla. basert på innspill fra 

foreldre. Chaten i møtet blir åpent, og spørsmål kan rettes under møtet. Det som ikke 

kan svares opp i møtet besvares i etterkant. På labakken skole hjemmeside ligger en 

lenke til påmelding til møtet, som beskrevet i sms til foreldrene, viktig at man melder 

seg på! Det forberedes også et fellesskriv med info, der start/slutt på skoledag m.m. 

beskrives.  

Det planlegges blandede grupper på Labakken med elever fra begge skoler på trinnene, 

men det skal være trygghet og kjente fjes for alle elever. Gruppene og kontaktlærerne 

blir kjent for foreldrene før sommeren, som muliggjør å kunne lage kontaktarena (feks 

FB) for å starte dialog mellom foreldrene på trinnene.  

3/21-3 Gave/penger til ny skole fra FAU 

Rektor viste frem utenomhus-planen til Labakken, der enkelte aktiviteter (klatrepark, 

kunsgressbane m.m.) ennå ikke er finansiert. Det ble også nevnt mulighet for å leie inn en 

motivator og artist for skolestarten til elevene. 

Andre aktuelle som FAUs representanter foreslo kan feks være å kjøpe inn kunst og 

motiverende tiltak for et positivt læringsmiljø.  

Det ble reist spørsmål om det bør stå igjen en del midler hos FAU for fremtidige 

arrangementer. Gratisprinsippet tilsier at det blir begrensede muligheter for arrangementer 

og aktiviteter som bringer inn inntekt til FAU.  

Vedtak: FAU ønsker klare rammer for hvem som har ansvar for midlene til FAU, og hvordan 

disse skal benyttes, før man avgjør videre bruk av midlene. Retningslinjer for bruken av FAUs 

midler bør forankres i nye vedtekter. FAU avventer utarbeidelse av vedtekter og evt. 

retningslinjer før videre arbeid med saken. 

3/21-4 Vedtekter 

Det er ønskelig lage nye vedtekter for Labakken FAU ved å legge til grunn Herstad og 

Vestskogen sine vedtekter, samt mønstervedtektene for FUG.  

Vedtak: Mats, Bjørnar og Dag Christian lager et utkast til nye vedtekter som legges 

tilgjengelig på FAUs nettgruppe for innspill, og som legges frem som egen sak på neste møte. 

3/21-5 Valg av evt. kasserer 

Utsettes. Tas opp som sak etter vedtektene er vedtatt. 

3/21-6 Årshjul 

Utsettes til neste møte 
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3/21-7 Labakkengruppa orienterer 

Kirsten orienterte om status. Fokus er på trafikksikkerhet og arbeidet fremover.  

Eventuelt 

- FB-grupper for klassene. Forslag om å kunne danne egne FB-grupper for trinnene. FAU 

støtter dette, og ber FAU-kontaktene for hvert trinn å danne disse i god tid før 

sommerferien.  

- Tips. Samling/utebursdag helga før skolestart kan være et godt tiltak for å bli kjent, noe 

som planlegges for 4. trinn. Dette kan andre trinn også vurdere å gjøre, hvis mulig. 

 

Neste møte: 5. mai 2021, kl. 1900 - 2100, Teams 
 

 

7.4.2021 Bjørnar Pande Wølner 


