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Tittel FAU-møte 2018-19 Dato/Tid 24.01.2019

Sted Personalrommet, Vestskogen skole

Referent Stein-Ove H. Vike

Til stede 1. trinn Emily Geale, Kristine Willumstad Bryn

2. trinn Tonje Dahl, Kristen Slotte Birkeland

3. trinn Daniel Wikstøl, Katrine Viken Foyn

4. trinn Thor-Egil Eide, Stein-Ove H. Vike

5. trinn Tone Welmer

6. trinn Per Sandvand

7. trinn Linn Læret

Rektor Lill Kristin

Forhindret: Rasmus Mjaugeto, Øyvind Råen, Renate Hegna Dalstrøm

Leder 2018-19

Thor-Egil Eide

thor.e.eide@usn.no

Sekretær 2018-19

Stein-Ove H. Vike

sohv@outlook.com

Vestskogen skole

Postboks 250 Borgheim 

3163 Nøtterøy
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Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvar

20/18-19 Godkjenning innkalling

- Godkjent

21/18-19 Rektor informerer - Lill Kristin

Rektor ønsker tilbakemelding fra FAU hva som ønskes tas opp i FAU- 

møter fra rektor.

Det jobbes mye med den nye fagplanen som kommer. Iverksettes år 

2020. Informerte litt rundt den nye planene.

Informerte om driften på skolen

Leirskole.

Til neste års Leirskole er det et ønske om at FAU skal komme med 

forslag. Dette er tidligere vært oppe i FAU.

Herstad og Vestskogen reiser til samme sted?

Bolerne er ikke aktuelt, har ikke bra nok tilrettelegging for pedagogisk 

opplegg.

Info

Info

Info

Info

22/18-19 Ny Labakken skole – Daniel / Kristen

Har vært på infomøte om nye skolen

Daniel informerer fra møtet

Det er lagt ut videsnutt på FaceBook fra møtet

Inntrykket virker veldig bra Info

23/18-19 17. mai komiteen - Per

Budsjett.

35.000 er normalt sendt fra FAU. Som tidligere varslet legges det opp til

at premier som foreldre normalt har fremskaffet utgår. Komiteen 

kjøper inn disse gavene. Pr nå legger komiteen opp til å dekke denne 

kostnaden innenfor budsjettet på 35.000

Det budsjetteres med en noe lavere omsetning/resultat sammenlignet 

med fjoråret, da det var veldig bra vær i fjor som gå bra salg i kiosken. Info

24/18-19 SFO og tilrettlegging, organisering av skolen – Emily

SFO startere, barn som starter I 1. trinn

Det oppleves som et noe dårlig opplegg  med aktiviteter for nye elever 

som starter på SFO. Gir mye usikkerhet for de som starter. Det er et 

ønske om at dette kan ses på., samt mattilbudet på SFO.

Rekor tar dette opp med Rekt. Ass. Rektor vil utarbeide en liste med 

forslag / tiltak, som legges frem for FAU. Lill Kristin

25/18-19 FKFU - Katrine

Det har vært 2 møter siden forrige FAU-møte.

Møtereferat er lagt ut på hjemmeside til Skolen.

Referat fra 1. møte er lagt ut.

Hovedpunkter fra møte:

-Rollen til FKFU

Info 

Info 
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Referat fra 2. møte blir lagt ut.

Hovedpunkter fra møtet:

-Den nye fagplanen som kommer 2020

-Gratisskoleprinsippet. Dette vedtas I hovedutvalget, dette er arena for 

å ytre meninger

-Fellesprinipper på skole ang mobilbruk

-Skolemat

-Storforeldremøte

-Permisjonsregelmentet. Innstilling fra rådmann: Kan gis disp. til 

feriereiser. Info

26/18-19 Høringsuttalelse om endring av permisjonsreglementet - Thor-Egil

Uttalelse er sendt fra FAU. Saken er besluttet. Se punkt over. Info

27/18-19 Referat SU / SMU-møte - Thor-Egil 

Punkter fra møtene.

Elevådet har ønsker om ulike invistereringer.

Det vil bli prioritert innkjøp av pc til alle elever.

Hva FAU skal sponse med på aktivteter? Info

28/18-19 Arbeisgruppe Labakken skole? - Kirsten og Emily

Ingenting å melde. Info

29/18-19 Behov for muggsoppundersøkelse, avklart / Thor-Egil og Emily

Bygg og anlegg fra kommuenen har vært på befaring, og konkludert 

med at det ikke er behov. Det er satt igang tiltak med avtrekksvifte.

FAU stiller seg undrende til dette svaret, er ikke fornøyd med 

tilbakemelding. FAU tar dette opp igjen, det er et stort ønske om at en 

undersøkelse gjennomføres. Tas opp med rektor på nytt.

Info 

Thor-Egil

30/18-19 Lyktetog, oppsummering – Tone / Thor-Egil

Ved forrige lyktetog var det en nestenulykke med påkjørsel. Bør FAU 

gjøre tiltak?

Det vurderes om det skal utføres forberende tiltak med risikovurdering. Daniel

31/18-19 Eventuelt

Sikkerhet akeområder

Det meldes om fra foreldre på skolen at de er bekymret for sikkerheten

på uteområdet når det er mye is. Skaper farlige situasjoner / ulykker. 

Rutinen til skolen er at det skal gjøres vurderinger hver dag I forhold til 

sikkerhet ved aking. Skal bla. sette ut vakter ved akebakker, men dette 

har ikke blitt fulgt ordentlig opp.

Rektor tar dette opp videre og vurderer og andre tiltak.

Bør det  f.eks være forbud mot rattkjelker I periode med mye is?

Lill Kristin

Leder 2018-19

Thor-Egil Eide

thor.e.eide@usn.no

Sekretær 2018-19

Stein-Ove H. Vike

sohv@outlook.com

Vestskogen skole

Postboks 250 Borgheim 

3163 Nøtterøy


