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Tittel FAU-møte 2017-18 Dato/Tid 17. januar 2018 

Sted Personalrommet, 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 

Eirin Neslow 

Rasmus Mjaugeto 

 7. trinn  

 Rektor Jan Kristian Johansen 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvar 

17/17-18 Godkjenning innkalling  
- Godkjent 
 

 

18/17-18 Rektor informerer 
- god flyt om dagen – det er gøy å være rektor ved Vestskogen skole 
-elevundersøkelsen er gjennomført, 102 elever på 5.-7.trinn har svart. Viser 
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igjen gode resultater, særlig på områdene trivsel, støtte fra lærer, støtte 
hjemmefra, felles regler og mobbing. Skolen bruker elevundersøkelsen til 
forbedringstiltak på hvert enkelt trinn. Vi kan bryte ned undersøkelsen helt 
ned til hver enkelt spørsmål og dele opp i svar fra gutter og jenter på hvert 
enkelt trinn 
-skolen har tatt opp det som ble løftet sist om kjefting og høye stemmer fra 
voksne på SFO – rektor ber fortsatt om konkrete tilbakemeldinger ved 
episoder 
-kjøpt inn 40 PC-er til 5.trinn samt supplerer med flere slik at dekningen blir 
enda bedre for de andre trinnene også 
-alle trinn skal i gang med en spennende utprøving i uke 9-12. Det handler 
om tverrfaglig læring og sammenheng mellom fag. Forskning tyder på at 
dette kan gi mer sammenheng i læringen, bedre motivasjon, mer aktivitet og 
dypere læring for elevene. Vi har bistand fra Høgskolen i Østfold. Mer info 
kommer. 
 

19/17-18 Økonomi v/Nina 
Nina forhindret. Saldo økt med ca kr 1 800 (lyktetoginntekter) 

 

   

20/17-18 Søknad om bistand til dekning av utgifter, foreldrekveld om 
inkluderende klassemiljø, 5. trinn/Thor-Egil 
6. trinn inviteres, i tillegg til 5. trinn. 
Innvilges. Avstemming ga flertall 
 

 

   

21/17-18 Arbeidsgruppe ny skole 
Daniel orienterte om gruppas arbeid. 
Viktigste arbeidsområder er godt arbeidsmiljø og trygg skolevei 
Gruppa møtes hver 1. onsdag i måneden 
 

 
 

   

22/17-18 FKFU 
Orientering fra siste møte ble gitt ved at Thor-Egil leste fra referatet. 
Neste møte: 8. feb på Teie skole 
 

 

23/17-18 Hudøy 6. trinn v/Eirin og Rasmus 
Planlegging er i gang. 
Det ble gjentatt at FAU kan stille med midler til støttekontakt e.l. på 
turen til enkeltelever, dersom behov 
 

 

24/17-18 Henstilling om innkjøp av popcornmaskin, 17. mai/Thor-Egil 
Innvilges. Ca. 4000 kr. 
 

 

25/17-18 Eventuelt 
Skogro 
Området vil kunne tas i bruk med mange fasiliteter på plass fra 
sommeren 2018. 
Planlagt ferdigstilt i 2019 
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Trafikk. Ny fastlandsforbindelse 
- Begge alternativer for fastlandsforbindelse vil medføre økt trafikk 
gjennom Munkerekka. Viktig at FAU spiller inn i høringsuttalelse. Daniel 
skriver 
- Mulig å søke om midler til trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet. 
- Gruppa trenger innspill til trafikksikkerhetstiltak. F. eks. høye hekker, 
siktsoner, dårlig belysning o.l. Meld inn saker til Kirsten, som kan 
formidle videre til kommunen 
- Trafikk i Brekka ble diskutert, uten noen entydig konklusjon 
 
Neste møte: Ons 4. april kl 19-21 
 

 
 
 
Daniel 
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