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Tittel FAU-møte 2019-20 Dato/Tid 18.09.2019 

Sted Personalrommet, Vestskogen skole  
 

Referent Stein-Ove H. Vike 
  

Til stede 1. trinn Lene Stensholt 

 2. trinn Mona Christensen Brygard 

 3. trinn Beate Benestad 

 4. trinn Daniel Wikstøl , Katrine Viken Foyn 

 5. trinn Stein-Ove H. Vike, Tone P. Skjønhaug 

 6. trinn Hege Pedersen 

 7. trinn Øyvind Raaen 

 Rektor Sigrun Houth 

 

Forhindret: Emily Geale, Espen Fischer, Therese Sandersen, Julia Baker, Tonje Dahl 
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Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvar 

1/19-20 Godkjenning innkalling  

Godkjent 

 

2/19-20 Konstituering av og presentasjon nytt FAU/Daniel, alle 

Info 

 

3/19-20 Rektor informerer - Sigrun 

7. trinn har startet med skolepatrulje 

Tilsyn ute i skolegården er styrket med økt bemanning 

Nyansatt miljøarbeider på skolen 

Nasjonale prøver gjennomføres i disse dager 

Det har vært presentasjon av nye Labakken for lærere/rektor på skolen. 

Spørsmål fra rektor: Er det interesse med visning av 3D-modell av nye 

Labakken for de foreldre som følger over til nye Labakken? FAU vurderer 

 

 

 

 

 

 

 

Info 

4/19-20 Informasjon fra eiendomsforvaltningen om Lilleskolen 

Eiendomsforvaltningen ikke tilstede i møtet. Inviteres på nytt til neste 

FAU møte 

 

Rektor informerer: Miljøretta helsevern har vært i kontakt med 

eiendomsforvaltningen. Har blitt utført forbedring på Lilleskolen. Det 

opplyses om det nå ikke er helseskadelig å oppholde seg i bygningen, 

men at det fremdeles er noe utbedringer som gjenstår. Det er installert 

luftmålere for å registrere luftkvalitet. 

Befaring med verneombudet arrangeres neste uke. 

 

 

Sigrun 

5/19-20 Fordeling, arbeidsoppgaver/Daniel 

Leder: Daniel, nestleder: Øyvind 

Kasserer: Tonje 

Sekretær: Stein-Ove 

FKFU: Katrine, vara: Øyvind 

17. mai kontakt: Hege 

SU /SMU Daniel, vara: Tone 

Lyktetogansvarlige: Emily, Therese, Julia 

Trafikksikkerhetskomite: Mona, Lene 

Skogro representant: Espen, Beate 

 

 

6/19-20 Oppfølging av diskusjon om innfasing av samarbeid FAU’ene 

Vestskogen/Herstad = Labakken/alle 

Ny skole ferdig 2021 

Fra neste år bør det igangsettes felles FAU-møter. Fokusområder som er 

viktige for Vestskogen skoles FAU: 

Videreføre tradisjoner fra Vestskogen skole 

- 17. mai, organisering av dette 

- Praktisering av gratisprinsippet 

- Lyktetog 

Innledende kontakt med Herstad FAU arrangeres på nyåret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel/Øyvind 
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7/18-19 FKFU/Katrine 

Katrine informerer: 

 

FKFU har organisert samarbeid med Færder kommune; arrangerer 

storforeldre møte 27. november, Nøtterøy Kulturhus. «Livsmestring i 

selvrealiseringens tid», og «Folkehelseprosjektet». 

Alle FAU kontakter legger ut på sine facebook klassesider om at foreldre 

bør sette av dato. Nærmere info/skriv om selve arrangementet kommer. 

 

«Korketrekkern» i Teieskogen skal gjenåpnes som akebakke 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

8/19-20 Orientering om oppgradering av gjerde fotballbane/Daniel 

Høye gjerder mot vei er montert. Dette er positivt mottatt fra elever og 

lærere. 

 

 

 

9/19-20 Status økonomi/Daniel 

Ca 200.000 på konto 

Det er enda 2 år til skolebytte, men FAU er innstilt på å bruke penger der 

det er behov for elever på Vestskogen skole. 

Typiske inviteringer som FAU har/kan bidra med: 

- Ønsker fra elevrådet 

- Innskudd til Leirskole ved spesielle behov 

- Arrangementer som elevene har nytte/glede av 

Konkrete forslag: 

Sparkesykkelstativ, Øyvind sjekker ut med kontakt som kan utføre dette 

rimelig. 

Leker til skolen som kan brukes i friminutter: Sparkesykkelbane/rampe, 

Øyvind sjekker ut. 

 

 

10/19-20 Status 17. mai-komiteen/repr. 6. trinn 

Ingen ting å melde 

 

 

11/19-29 Eventuelt 

Rektor informerer arbeid om «beefing» / avtalte slåsskamper som er et 

«økende» problem i ungdomsmiljøet. Dette jobbes mye med dette i 

kommunen. 

Info og holdningsarbeid rundt dette skal innarbeides inn i Vestskogen 

skole. Elevrådet inkluderes i dette arbeidet. 

FAU/foreldre må og involveres. Rektor tar dette videre. 

 

Kan FAU få tilgang til skolens ShearPoint for fildeling? Rektor sjekker ut 

 

Det ønskes en meningsmåling fra foreldrene på skolen om hva de 

ønsker/mener at FAU bør jobbe med dette skoleåret. Kan dette sendes ut 

som en meningsmåling via Skooler? Rektor sjekker ut. 

 

 

 

 

 

 

Sigrun 

 

Sigrun 

 

 

 

Sigrun 

 


