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Tittel FAU-møte 2019-20 Dato/Tid 30.09.2020 

Sted Videomøte – Teams  
 

Referent Daniel Wikstøl   

Til stede 1. trinn  

 2. trinn Dag Christian Holm, Lene Stensholt 
 3. trinn Mona Brygard, Hanne Ruteig 
 4. trinn Anette Lorentsen, Beate Benestad 
 5. trinn Katrine Viken Foyn, Daniel Wikstøl 
 6. trinn Tone Skjønhaug, Beate Jahre 
 7. trinn Espen Fischer, Hege Pedersen 
 

Ledelsen 
Lill Kristin Høier Sandvik, Steingrim Sandvik, Hilde Marie Westhagen-
Kirkevold, Monica Ekeberg 

 

Forhindret: Hanne E. Pettersen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Vestskogen skole 

 Foreldrerådenes arbeidsutvalg 

Leder 2020-21 
Daniel Wikstøl 
Daniel.wikstol@hotmail.com 

Vestskogen skole 
Postboks 250 Borgheim  
3163 Nøtterøy 
 
 

 

 

 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvar 

1/20-21 Godkjenning innkalling  
Godkjent 
 

 

2/20-21 Konstituering av og presentasjon nytt FAU 
Info 
 

 

3/20-21 Presentasjon skolens ledergruppe – Ledelsen informerer 

Presentasjon av ledergruppa og ansvarsområder 

Hilde Marie: Inspektør med ansvar for alle som har sakkyndig vurdering i 
2. til 7. trinn og som trenger ekstra oppfølging + ansvar 2. 3. 4 og 5. trinn. 

Steingrim: Assisterende rektor på Vestskogen og ansvar for 6., 7. trinn og 
Solsikken 

Monica: SFO-leder og adm. for gruppe 10 på ny skole. 

Ledelsen informerer om at det ikke har vært mye sykefravær blant de 
ansatte ifm. Covid-19 og at de er imponert over lærerstabens innsats. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4/20-21 Info fra arbeidsgruppa for ny skole, diskusjonssak fordeling av klasser 
 
Arbeidsgruppa ble opprettet for at de samme personene skulle følge 
arbeidet med ny skole ettersom det stadig er utskiftninger i FAU. Gruppa 
består av: 
 

Ingvild Guro Sageng (6. trinn Herstad) 

Hanne Bruu Tonheim (6. trinn Vestskogen) 

Daniel Wikstøl (5. trinn Vestskogen og FAU-representant) 
Linn-Therese Ugland Bekkevar (4. trinn Herstad) 
  
Kirsten Slotte Birkeland (4. trinn Vestskogen) 

Anne Vegard (3. trinn Vestskogen) 

Jonathan Hjellnes (3. trinn Herstad) 

Lina Stokkenes Maråk (2. trinn Herstad og FAU-representant) 

Alexander Kihle (1. trinn Vestskogen) 

Andre Bjørnevåg (5. trinn Herstad) 
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Skolen jobber allerede som én skole med to læresteder. Det er tenkt valg 
av nytt FAU på nyåret som er felles for begge skolene. En repr. fra 
Herstad, en repr. fra Vestskogen. Sitter for resten av skoleåret + 
2021/2022. 
 
 
Planen er å blande elever fra de to skolene ved sammenslåingen. Skolen 
mener det er erfaring fra andre skoler at man ved å beholde etablerte 
grupper ikke får fellesskapsfølelsen man ønsker seg. De nye gruppene 
skal ikke være statiske, men også med rullering slik som på Vestskogen i 
dag. 
 
Innspill fra 7. trinn: At det kan bli vanskelig for elevene å blande trinnene 
når de kort tid etter skal blandes på ungdomsskolene. Og at det bør ta 
hensyn til hvor elever bor. 
 
Det vil fortsatt være trinntenkning på Labakken, akkurat som på 
Vestskogen. Ikke oppdelt i klasser. 
 
Den 6. oktober skal skolen være innflyttingsklar. 
 
Når man flytter inn så skal elevene være forberedt. Trinnene skal besøke 
skolen før de faktisk begynner. 
 
Innspill fra 6. trinn om å ha en gradvis overgang, slik at kan benytte 
lokalene på de eksisterende skolene, også med hensyn til Korona og 
avstand. 
 

5/20-21 Lekser/fravær av lekser – ulik praksis på trinnene 
 
Rektor synes ikke det er ok med så ulike praksis på trinnene. 
 
Rektor opplyste at de utreder endringer med hensyn til lekser. Erfaringer 
fra «leksefri» skole er at det ikke fører til dårligere resultater. 
 
Ulike synspunkter og innspill fra FAU: 
 

 Må man ikke ha lekser for å bli god? 
 Tvilsomt om barnet får utbytte av leksene slik de gis i dag. 
 Viktig med leselekser. 
 Lekser øker forskjeller mellom svake og sterke elever. 
 Erfaring med at leksefritt øke prestasjoner. 
 Leksefritt frigjør tid til å konsentrere på det som den enkelte elev 

kan trenge å jobbe ekstra med. 
 Ikke bare leselekse i norsk, men også engelsk og matte. 
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 Lettere å følge med på hvor elevene står når det er lekser. Så det 
må ivaretas. 

6/19-20 Hærverk og tyveri – sykler, sparkesykler og hjelmer 
 
Mtp. hærverk er tre barn tatt på fersk gjerning og det blir møte i 
konfliktrådet. 
 
Det er tullet med hjul på syklene. Repr. fra 6. trinn opplyser om to 
episoder hvor det er løsnet skruer på hjul. Skolen er kjent med det og har 
allerede tatt det opp. 
 
Skolen tar det videre, og tar det opp med lærere og elevråd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledelsen 
 

7/20-21 Innfasing av samarbeid FAU’ene Vestskogen/Herstad = Labakken 
 
Se sak 4 
 

 

8/18-19 Fordeling, arbeidsoppgaver 
 
Leder: Daniel, nestleder: Dag Christian 
Kasserer: Beate 
Sekretær: Mona 
FKFU: Katrine, vara: Mona 
17. mai kontakt: Beate 
SU/SMU Daniel, vara: Tone 
Trafikksikkerhetskomite: Hege, Lene, Hanne, Anette 
Skogro representant: Espen 
 

 
 
 
 
 
 
 

9/20-21 Status økonomi 

På konto: 188 000 kr 

Ønske fra skolen: Bidrag til aktivitetspark i uteområdet (lignende som på 
Teie skole). 

FAU positive til at det utredes hva det koster. 

Kasserer koordinerer med FAU Herstad og undersøker om det er mulig å 
søke om støtte fra Sparebankstiftelsen eller lignende. 

Skolen undersøker om det er anledning til å ta imot gaver fra private 
aktører, eks. bedrifter eller privatpersiner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ledelsen 
 
Beate 
 
 
Ledelsen 

9/19-20 Eventuelt 
 
Info fra ledelsen: Labakken blir PALS- skole under navnet «Jeg passer inn» 
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Innspill fra 3. trinn: SFO har forandret seg til det bedre. 
Bedre opplegg på hva som skjer hver dag. 
 
Innspill fra 3. trinn. Ikke trivelig i skolegården og området. Skolen jobber 
med det opp mot kommunen. 
 

 
 
 
Ledelsen 

 

 


