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Tittel FAU-møte 2017-18 Dato/Tid 11. april 2018 

Sted Skolekjøkkenet, Vestskogen skole   

Referent Per Sandvand   

Til stede 1. trinn Kirsten Slotte Birkeland, Renate Hegna Dalstrøm 

 
2. trinn 

Daniel Wikstøl  

 

 
3. trinn 

Thor-Egil Eide 

 

 4. trinn Tone Welmer 

 
5. trinn 

Per Sandvand 

 

 6. trinn  

 7. trinn  

 Rektor Jan Kristian Johansen 

 

 

Forhindret: Stine Selseth Lindstad, Nina Tolleifsen Hogsnes, Tone Pedersen 

Skjønhaug, Steinar Stølann, Tina Silseth Ediassen, Aymy Jeanette Dahl, , Eirin Neslow 

Rasmus Mjaugeto 

 

 

 

 

 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvar 

26/17-18 Godkjenning innkalling  
- Godkjent 
 

 

27/17-18 Rektor informerer 
Ny rektor tiltrer 1. august; Lill Kristin Sandvik 
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Plan for fysisk tilstedeværelse: 2 dager Vestskogen, 2 dager Herstad, 1 dag 
til planlegging av Labakken 
Kommer fra rektorstilling Oserød skole 
 
26.4. i kommunestyresalen; infomøte for FAUene om ny Labakken skole. 
Nåværende FAU-medlemmer, valgte for neste skoleår, samt medlemmer av 
arbeidssgruppe Labakken skole inviteres. 
 
 

28/17-18 Økonomi v/Thor-Egil 
Saldo er p.t. 182 244 

 

   

29/17-18 Informasjon fra arbeidsgruppe Labakken skole v/Daniel og Kirsten 
Kommunen ønsker mindre involvering fra arbeidsgruppa, og at 
Eiendomsfovaltning styrer prosessen i den kommende fasen av 
prosjektet. 
Det er gitt skriftlig tilbakemelding til gruppa om at det vil bli «…lite eller 
ingen brukermedvirkning i denne fasen». 
Dette er i strid med tidligere invitasjon til samarbeid, som var 
bakgrunnen for at gruppa ble opprettet. 
Gruppa har lagt ned mye arbeid og er svært misfornøyd med å ha blitt 
satt til siden i prosessen. Denne håndteringen meldes som SU-sak. 
 
FAUene inviteres til informasjonsmøte i slutten av april. Påtroppende 
rektor Lill ber kommunaldirektøren om å sende ut agenda og relevant 
dokumentasjon på forhånd 
 
Sist møte i arbeidsgruppa:var hovedtema trafikk: Kryssing av Kirkeveien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lill 

   

30/17-18 Diskusjon om innfasing av samarbeid FAUene Vestskogen/Herstad = 
Labakken?/Thor-Egil 
Utsatt til neste møte 
 

Thor-Egil 
 

   

31/17-18 Elevrådet; videreføring av Vestskogen-aktiviteter inn i ny skole 
Tas opp neste møte. 
Herstad-elevene har allerede utarbeidet en slik oversikt/ønskeliste 
 

Thor-Egil 

32/17-18 17. mai og betalingsløsning v/Thor-Egil 
Foreslått bruk av privat Vipps til mottak av betaling. Det vil bli framvist 
dokumentasjon på transaksjoner i etterkant. 
Bruk av privat Vipps som foreslått, er ok. 
 

Thor-Egil 

33/17-18 FKFU 
Ny representant velges neste FAU-møte, helst en som blir sittende i 2 
år. 
Noen punkter fra siste møte: 
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- Kommunen ser på hvordan øke IKT-kompetansen til lærerne 
- Ser på erstatning av Fronter 
- Spekter-undersøkelsen, som tar for seg elevenes psykososiale miljø, 
har nå blitt digitalisert. Analyseres av tverrfaglig gruppe 
 
Tilbakemelding til FKFU fra FAU Vestskogen: 
1. Diskusjon om lekser. Foreldre opplever ulikhet i mengde og type 
lekser. Skolen bør kommunisere tidlig til nye foreldre at det ikke er 
meningen at barnet skal bruke timevis på lekser om ettermiddagen. 
Kan f. eks. tas opp på foreldreskolen. 
2. Skolefotografering i skoletida: Ønskes samkjøring av prinsipper for 
skolene i Færder. Utfordrende med gratisprinsippet, og det foregår i 
skoletida. Ulike meninger om dette i gruppa 
 

 
 
 
 
 
Tina 

34/17-18 1. trinn og fotografering v/Kirsten 
Det tas ikke portrettbilde i 1. trinn, men dette er et ønske fra flere 
foresatte. Diskusjon opp mot gratisprinsippet, delte meninger. 
Bes tatt opp i FKFU, slik at det kan samkjøres med andre skoler i 
kommunen 
 

 

35/17-18 Inneklima SFO-lokaler v/Kirsten 
Foreldrene etterlyser bedre lufterutiner, opplevelse av ekstremt dårlig 
luft på SFO. 
Etter tilsyn miljørettet helsevern, har skolen innført nye rutiner ifm. 
dette. 
Rektor følger opp dette med SFO 

Jan Kristian 

   

36/17-18 Tips til barna ved forfølgelse av fremmede o.l. 
Hvordan utstyre barna med kunnskap om hvordan agere i 
truende/potensielt farlige situasjoner? Og hvordan forklare dette til 
barna uten å skremme dem/overdrive? 
Har skolen noe opplegg for dette? 
Rektor undersøker saken 

Jan Kristian 

   

37/17-18 Eventuelt 
Planlagt stormønstring for alle skoler og barnehager i kommunen. 
«Regnbuekoret». Dette foregår i skoletida. FAU ønsker at foresatte 
som hovedregel ikke inviteres på slike arrangementer i skoletida, og at 
de legges utenfor skoletid dersom foresatte er invitert. Denne gangen 
blir det derimot unaturlig å la være å invitere foresatte fra Vestskogen, 
da det er tilfelle for alle andre inviterte 
 
Neste møte: Ons 23. eller 30. mai 
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