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Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvar 

1 Etablering av Labakken FAU 
 
Innledning ved leder Vestskogen FAU: 

 Har vært i dialog med rektor Lill, og man er enige om at det er 
ønske om å etablere felles FAU for nye Labakken skole så snart 
som mulig. Ønsket er at nytt FAU er på plass fra februar.  

Følgende ble enstemmig besluttet: 
 FAU-representantene fra hvert trinn på skolene sammen med re-

presentantene i arbeidsgruppa for ny skole arrangerer valg av ny 
FAU-representant felles. Det skal velges en representant for 
hvert trinn på hver skole. Fra høsten blir det da to representan-
ter for hvert trinn når skolen er samlet til Labakken. 

 Det er opp til trinnene om det er arbeidsgruppas representant 
som blir ny FAU-representant, en av de to eksisterende FAU-re-
presentantene eller en ny representant som velges. En kombina-
sjon kan være fint, også for å sikre kontinuitet.  

 Trinnene avgjør også hvordan representantene skal velges. Det 
kan for eksempel gjøres på facebooksiden for trinnet eller gjen-
nom et kort digitalt møte. Trinnene kan ta kontakt med Daniel el-
ler Lill hvis det er behov for hjelp til å sette opp digialt møterom.  

 Det legges opp til et FAU-møte i det nye FAU raskt etter at nytt 
utvalg er valgt.  

 Frist for valg av felles FAU er 12. februar. Ny representant mel-
des inn til eksisterende FAU-leder på egen skole.  
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2 Økonomi ved etablering av Labakken FAU 
 

 FAU Vestskogen har 180 000 kr på konto. 
 Herstad FAU har 95 000 på konto. 
 Eventuelle utlegg ut året er evt 17. mai og 7. klasseavslutning. 

Men det er småsummer. Herstad FAU har allerede innvilget 
5 000 kr til hver klasse for å gjøre noe gøy i klassen. Men forelø-
pig har det ikke vært praktiske muligheter for dette.  
 

Følgende ble enstemmig besluttet: 
 Frem til våren disponeres midlene separat til hver skole. Det 

opprettes felles konto fra høsten av. 

 

 

3 Eventuelt 
 

 Forslag til at elevene kan involveres i disse beslutningene ved 
valg av tradisjoner på nye Labakken. Arbeidsgruppa har jobbet 
med dette, men ingenting er avgjort. Nytt FAU kan ta tak i dette 
og få relevant info fra arbeidsgruppa.  

 Spørsmål om uteområdet er bestemt ferdig på den nye skolen. 
Noe er bestemt, men en del er så langt FAU kjenner til ikke av-
klart. 

 Møte for nytt FAU bør settes opp kort tid etter 12. februar, her-
under må det vurderes om man skal ha felles arrangement 17. 
mai, hvis det er åpning for å samle mennesker til slike arrange-
menter. 

 

 

 
 


