
 

 
           Dato 4/11-20  
Leder FAU: Daniel Wikstøl,  
Vara for leder; Dag Christian Holm dagchristian@me.com   

Andre ansatte: Lisbeth Ovesen 
Lærernes representant: Ingfrid Tollnes 
Lærernes representant for elevrådet: Maja N. Leinæs 
Baseansvarlig SFO: Monica E. Johannessen 
Elevråds representant: leder 
Elevråds representant: nestleder 
Politiker: Anders Mathisen (anders@dinkontakt.com), vara Arne Torgersen ar-tor2@hotmail.com  
Rektor, sekretær: Lill Kristin Høier Sandvik 
 
Ikke møtt: representanten fra politikerne, representanten fra andre ansatte. 
 
Referat SMU/SU 4/11- 20 kl. 18.00 – 19.30   
 
 
Dato:  Mandag 4/11-2020  
Tid: 18.00 – 19.30  
Sted:  Digitalt møte på Teams 
 
 
 

Sak nr: Emne og referat: Saksansvarlig: 
SMU/SU: 

1-20/21 Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent. 

Leder (FAU leder) 

2-20/21 Godkjenning av referat leder 

3-20/21 Elevenes egne saker: 
➢ Det har lenge vært et ønske om å gjøre 

inngangspartiet penere ved skolen. Elevene er 
i gang med å lage en stor påfugl i 
inngangspartiet. De maler rett på veggen og 
fjærene skal lages av «utklipte hender» fra alle 
skolens elever. Dette skal symbolisere 
samhold og at alle skal passe inn.  

➢ Vennebenk. Elevene pusser opp de gamle 
benkene vi har og plasserer dem på mer 
strategiske steder. Maling er kjøp inn. 
Elevrådet går rundt for å informere blåse liv i 
hele intensjonen med vennebenken. 
 
De to elevrådsrepresentanetene Mattis på 7. 
trinn og Manvir på 4. trinn la fram sakene sin 
på en fin måte sammen med 
elevrådskontakten, Maja.     
 

Elevene og 
elevrådskontakt 

4-20/21 Oppstart Vestskogen høst 20 
Innkjøp av flere datamaskiner:  

➢ Skolen har tatt en avgjørelse om at det i tiden 
fram til ny skole vil det være mer 
hensiktsmessig å bruke driftsbudsjett på 
datamaskiner enn annet inventar. Til sammen 
kjøpes det inn mellom 60 og 70 maskiner. Da 
har hver elev fra 2.-7. trinn hver sin PC fra 
nyåret. 

 
Periodeplaner: 

Rektor 

mailto:dagchristian@me.com
mailto:anders@dinkontakt.com
mailto:ar-tor2@hotmail.com


  Side 2  

➢ Vi er godt i gang med fagfornyelsen og 
trinnene arbeider nå med planer som går over 
lengre perioder der fagene knyttes til et tema 
eller der fagene ses i sammenheng slik at det 
gir mening for elevene/ser at ting henger 
sammen.  

Workshop med digital og dybdelæringspedagoger: 
➢ Skolen har fire D pedagoger. De har workshop 

for resten av kollegiet på mandager (hver 4. 
uke.) der de deler sine digitale ferdigeheter og 
lærer bort. Personalet øver og lærer sammen.  

Ryddegrupper: 
➢ Vi er allerde i gang med å kaste og rydde. FAU 

stiller seg positiv til å hjelpe med bærehjelp 
utover våren når det drar seg til med utflytting. 
 

5-20/21 Status på SFO 
➢ Organiseres i base med trinnene 
➢ Alle basene har hver sin turdag 
➢ Fysisk aktivitet og lek som hovedaktivitet 

mandag og onsdag 
➢ To dager med kunst, kultur og kreativitet, 

fysisk aktivitet og lek 
➢ IST.direkte.sfo benyttes som 

kommunikasjonskanal med foresatte 
 

SFO på Labakken skole. Hvordan tenker vi å 
organisere det? 

➢ Tilrettelegge med baseansvarlig for et eller 
flere trinn 

➢ Ny rammeplan for Sfo kommer januar 2021 
➢ Vi tilstreber å få til at ansatte arbeider med de 

samme elevene på skole og Sfo for å få den 
«røde» tråden 

➢ Elevene på Gr 10 vil også være en del av Sfo 
➢ Vennskapscafe 
➢ Vennskapsbase/ vennskapsveileder 
➢ Fysisk aktivitet og lek 
➢ Motorikkhall 
➢ Flerbrukshall 
➢ Flott uteområder med mange muligheter 
➢ Kunst, kultur, kreativitet 

 

SFO leder 

6-20/21 «Leksebevisst skole»  
➢ SMU er enig i at en mer bevissthet rundt 

lekser er positivt. Det bør være en standard for 
skolen slik at det ikke er store ulikheter fra 
trinn til trinn. Leksene skal fremover handle om 
små økter med mengdetrening, forberedelse 
og grunnleggende ferdigheter. 

Rektor 

7-20/21 Labakken skole: 
Oppstart skoleåret 21/22: 

➢ Vi starter skoleåret som en skole. 1.-4. trinn, 
SFO og Solsikken starter på Vestskogen og 
5.-7. trinn starter på Herstad. Det betyr at 
elevene møter hverandre på tvers av skolene 
allerde ved skolestart og starter opp sine 
lærere som følger over til Labakken. Ledlesen 
utarbeider et skriv som går ut til alle hjem der 
dette forklares om hensikten med å gjøre det 
på denne måte. Samtidig får elevene 
informasjon om det samme.  

Status bygget: 

Rektor og FAU leder 



  Side 3  

➢ Vi er i rute. Alle assitenter og fagarbeidere har 
fått omvisning ila uken. Pedagogene tas med 
til tomta trinnvis utover høsten. Nye Labakken 
FAU inviteres på befaring på nyåret når 
gruppa er etablert.  

Labakken FAU; etablering nyåret 2021 
➢ Dette arbeidet pågår nå.  

 

8-20/21 Konfliktrådet: 
➢ Rektor orienterer om at hun skal i konfliktrådet 

ifm en sak som omhandler ruteknusing på 
Lilleskolen tidligere denne høsten. 
Konfliktrådet kan være en god arena for å få til 
en god kommunikasjon og for å hjelpe 
ungdommen til å gjøre klokere valg på veien 
videre.  

Rektor 

9-20/21 Trafikkuke, uke 45: 
➢ Mørketiden er her og vi velger denne uken å 

ha ekstra fokus på trafikkbildet rundt skolen. 
Flyers er delt ut og lagt på hjemmesiden. Alle 
trinn har fått besøk av ledelsen der de har 
snakket om trafikk, refleks og bruk av hjelm.  

Rektor 

9-20/21 Evt. nytt fra FAU 
➢ FAU hadde ingen saker denne gang, 

Leder 

10-20/21 Evt. nytt fra politikken 
(ikke møtt) 

Politiker  

Evt. Neste SMU/SU møte onsdag 10. februar 2021 kl.1800-
1900. Innkalling i Teams kommer fra rektor 

 

 

 

 

Takk for et godt møte! 

 

 
Lill Kristin Høier Sandvik 
rektor 
Herstad skole og Vestskogen skole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


