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Tittel FAU-møte 2019-20 Dato/Tid 15.04.20, kl. 2100-2200 

Sted Videomøte, Teams  
 

Referent Julia Baker    

Til stede 1. trinn Lene Stensholt, Therese Sandersen 

 2. trinn Mona Christensen Brygaard, Emily Geale 
 3. trinn Beate Benestad, Tonje Dahl 
 4. trinn Daniel Wikstøl , Katrine Viken Foyn 
 5. trinn Tone P. Skjønhaug 
 6. trinn Hege Pedersen, Espen Fischer 
 7. trinn Julia Baker, Øyvind Raaen 
 Rektor Lill 

 
Forhindret: Stein-Ove  
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Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvar 

30/19-20 Godkjenning innkalling  
Godkjent 

 

31/19-20 Rektor informerer / Lill 
Rektor informerer om hverdagen på skolen for lærerne. Alle møtepunkter 
gjennomføres elektronisk.  
Skolen opprettholder personalmøte med alle lærere 2 ganger pr. uke, 
mandag og fredag. Helsesykepleier er også med på disse møtene, og er 
en viktig brikke, spesielt nå, opp mot de sårbare barna.  
Rektor har fått beskjed fra lærere om å videreformidle til alle foreldre, 
det er viktig de tar kontakt direkte med lærer dersom der er noe knyttet 
til undervisning eller oppfølging. Er det for mye arbeid, for lite, for 
vanskelig eller andre utfordringer/tilbakemeldinger.  
Alle skolens ansatte berømmer alle foresatte for støtte, positivitet og 
godt samarbeid. Flere opplever tettere samarbeid mellom skole og hjem 
nå, enn tidligere.  
Viktig å formidle at helsesykepleier er tilgjengelig som før, gjennom mail 
eller telefon. Hun heter Toril Smedby.  
Ledelsen har delt trinnene i to, og følger opp hver sin del. De følger opp 
undervisningsopplegg, og enkelt barn. For de fleste fungerer dette bra.  
Skolen har utviklingsmøter hver tirsdag, hvor det er samme fokus som 
tidligere, bl. a fagfornyelse.  
Noen barn er på SFO. De skal bemanne opp fra neste uke, hvor det 
kommer flere barn som trenger litt ekstra. I følge rektor fungerer dette 
fint, og de har fokus på god håndhygiene.  
Arbeid med den nye skolen er påbegynt, og rektor har ikke fått 
tilbakemeldinger om noen forsinkelser. Foreldre kan følge utviklingen på 
siden labakkenskole på Facebook.  
Gry Camilla Samuelsen, har gått over til Teie skole. De hadde behov for ny 
inspektør nå, da tidligere gikk av med pensjon. 
Hilde Marie Kirkevold er vikar som inspektør på Vestskogen frem til 
overgangen til Labakken skole, da det vil være færre inspektører enn på 
de to skolene til sammen.  
Rektor er imponert og stolt over alle sine ansatte, og den innsatsen de 
har gjort den siste tiden.  
Leder for FAU ønsker at rektor sier noe om bemanningskabalen både for 
våren, men også for neste år. (bemanning for våren kommer under punkt 
32/19-20.) 
Rektor informerer om at hun har de ansatte hun trenger for neste 
skoleår. 2 lærere har søkt overflytting til andre skolen, i tillegg skal en gå 
av med pensjon. Dette går spesielt ut over neste års 6. trinn, som mister 
to lærere. Det er satt inn 2 erfarne og flinke lærere på trinnet.  
Det er meldt inn et særskilt behov for stabilitet på 4. trinn, og rektor sier 
dette er ivaretatt.  
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3. trinn får en utskiftning av lærer, og der kommer det inn en erfaren og 
digitalt oppegående lærer.  
Prosessen rundt sammenslåing og overflytting til ny skole starter neste år. 
Alle ansatte har fått tydelig beskjed om at dersom de ikke ønsker eller er 
motivert til å være en del av denne prosessen, bør de søke seg videre nå. 
Rektor beskriver de overflyttinger som skjer nå, er naturlige i en slik 
overgang, og det har vært en god dialog med de det gjelder.  
 

32/19-20 Status korona-epidemi og betydning for oppstart 
Rektor informerer om at det blir en annerledes vår for alle skolene.  
Avslutning for 7.trinn er i fokus, og det jobbes for å finne alternative 
løsninger for dette. Den tradisjonelle avslutningen i gymsalen med buffet, 
er det lite trolig blir noe av.  
Møte med neste års 1. klassinger er viktig å få til. Skolen jobber med å 
finne en løsning på dette, som ivaretar smittevern.  
 
27.4.20, skal 1.-4. trinn starte opp igjen. Det er gitt ut en veileder knyttet 
til dette. Rektor presiserer at de planer som forelegges FAU, foreløpig kun 
er tenkte scenarioer og at ikke noe er avgjort.  
 En 2-deling av dagen, hvor halvparten er på SFO første del, og skole 
andre del for så å bytte. Det sees på muligheten for å låne lærere fra 
andre trinn der det er mulig. Dette skal ikke gå utover de som fortsatt har 
hjemmeskole.  
Små grupper, med stasjoner. Eksempelvis en gruppe ute, en gruppe inne 
og en på tur.  
Usikkerhet rundt lengden på dagen, men at skolen vil ha et tilbud 
tilsvarende en vanlig skole/SFO dag.  
Solsikken starter opp allerede 20.4.20. De regnes som en sårbar gruppe 
barn, med hensyn til behov for norsk undervisning og trening.  
Rektor vil lage en plan for oppstart som sendes ut til alle foreldrene. Ber 
om hjelp fra FAU til dette.  
Det er fokus på strenge hygienetiltak. Skolen har bestilt anti-bac som vil 
stå i alle rom, tydelige på håndvask, rutiner ved skifte av rom, faste 
grupper. En ansatt vil ha ansvar for å vaske og desinfisere gjennom dagen. 
Rektor er åpen på at barn vil streve med å holde avstand, men at det skal 
tilstrebes så langt det er mulig. Ansatte vil gi trøst og kos ved behov.  
Renhold vasker nå ned skolen, og skal i tiden fremover han fokus på 
kontaktflater og andre utsatte områder.  
Toalett og toalettbesøk tas opp som et «risikoområde», og rektor tar 
dette med seg tilbake i planleggingen av oppstart.  
 

 
 
 
Lill/rektor 
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33/19-20 17-mai v/ Hege 

Det har ikke vært nye møter etter covid-19. Siste er at 17-mai tog avlyses 
rundt i landet. Færder kommune har ikke tatt endelig standpunkt i 
forhold til dette, men vi kan anta at det ikke blir.  
17-mai komitéen følger med på de retningslinjer som kommer, og er 
forberedt på å være kreative i planlegging i arrangement.  
 

 
Hege 

34/19-20 Støtte til avslutning 7. trinn.  
Ingen konkret plan enda, men FAU er positive til å støtte et alternativ 
arrangement.  Enighet om at det er viktig å gi 7. trinn en fin avslutning, så 
langt det er mulig.  

 
 
 
Hege/Julia 
 

35/19-20 Mulighet til å søke støtte fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Vestfold og 
Telemark-trafikksikkerhetstiltak i eget nærmiljø. 
Leder sender dette videre til komite for trafikksikkerhet v/ Mona og Lene. 
Tas opp igjen på senere tidspunkt.   
 

 
 
 
Mona, Lene, 
Daniel 

36/19-20 Eventuelt 
Ingen saker er meldt inn til eventuelt.  
 
 
 
Nytt møte onsdag 30.04.20, kl. 21, i Teams.  
 

 
 
 
 
 
 

 


