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Tittel FAU-møte 2019-20 Dato/Tid 10.06.2020 

Sted Videomøte – Teams  
 

Referent Mona Chr. Brygard   

Til stede 1. trinn Lene Stensholt 

 2. trinn Mona Christensen Brygard 
 3. trinn Beate Benestad 
 4. trinn Daniel Wikstøl, Katrine Viken Foyn 
 5. trinn Tone P Skjønhaug 
 6. trinn  
 7. trinn  
 Rektor Lill Kristin Høier Sandvik 

 
Forhindret: Therese Sandersen, Emily Geale, Tonje Dahl, Stein-Ove H. Vike, Hege 
Pedersen, Espen Fischer, Julia Baker. 
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Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvar 

42/19-20 Godkjenning innkalling  
Godkjent 
 

 

43/19-20 Rektor informerer/Lill 

Svært spesiell og travel innspurt. Men det har gått fint. Alle ansatte for 
høsten på plass. Skolen er i rute rundt avslutningen av skoleåret.  

Personalet har også hatt en planleggingsdag sammen med Herstad.  
Trinnene har planlagt på tvers av skolene og møtepunkter er avtalt 
gjennom året. Skal også vise hverandre hva de gjør underveis. Veldig fin 
kveld. 

Orientering om endringer i personalet. 

Skolen har møtt kommende 1. trinn. 36 barn har vært på en form for 
førskoledag. Justeringer av dagen av smittevernhensyn, men fin dag.  

Lærerteamene forsøkes å holde stabilt gjennom året.  

Personalet har gått gjennom lærdommen etter håndteringen av 
pandemien så langt. Er enige om at alle har lært mye og skolen tar også 
dette med videre. For eksempel hvor vellykket den digitale 
arbeidsformen har vært og de gode erfaringene med å ha mindre 
grupper på trinnene. 

Det er satt i gang en prosess i personalet for å finne ut hva som skal 
kjennetegne Labakken skole. Ønsker også å invitere FAU inn i den 
prosessen. Skal også ha med elevperspektivet.  

Ros fra FAU til skolen for hvordan skolen har håndtert vårens krevende 
situasjon. Det ble særlig fremhevet at det her vært veldig fint for de 
laveste trinnene å være i mindre grupper. 

Forventer fremdeles at Labakken skole er klar senest til høstferien 2021. 
Hvordan overgangen fra gammel til ny skole skal bli jobbes det med. Her 
vil også FAU involveres. 
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44/19-20 Bortfalt svømmeundervisning/Lill 

Svømmeundervisningen som var planlagt for 4. trinn denne våren har 
ikke blitt gjennomført. Det jobbes for at Solsikken og 4. trinn skal kunne 
ta igjen dette til høsten. Ikke endelig avklart hvordan dette gjøres fra 
kommunen. 
 

 
 
 
 
 

45/19-20 Labakken skole – oppsummering fra arbeidsmøte, plan for felles 
FAU/Daniel 
Det var fire deltakere fra Vestskogen, inkludert rektor. Det finnes referat. 
Daniel sender ut til FAU. Ønsker for aktiviteter for ny skole så langt er få, 
men gjennomarbeidede aktiviteter gjennom året. Blant annet en 
forestilling i starten av desember som er skolens juleavslutning. 
Annethvert år konsert og annenhvert år teater. Det jobbes videre med 
dette, og ingenting er besluttet foreløpig. Personalet, FAU og elevråd vil 
involveres i beslutninger rundt dette.  
 
Plan for felles FAU: Daniel tar kontakt med leder på Herstad. Ønsker et 
stor-FAU-møte til høsten med begge FAUene.  
 
Daniel oppfordrer flere til å delta i arbeidsgrupper og møter. 
 

 
 
Daniel 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel 

46/19-20 Avlyst 17. mai – Innkjøp og økonomi/Hege 
Hege deltok ikke i møtet. Daniel sjekker om det ble kjøpt inn noe til 17-
mai-arrangementet. FAU har lånt penger til komiteen. Pengene kan føres 
tilbake igjen hvis ikke de er brukt. Er de brukt så har vi det som er kjøpt til 
neste år.  
 
Kontoen til Vestskogens FAU er nå på 188 000. Dette er uten 17. mai-
pengene. 
 

 
Daniel 

47/19-20 Søknad om støtte til bøker/Daniel 
Elevrådet har søkt om støtte til nye bøker til biblioteket. FAU og rektor er 
enige om at det er lurt å vente med å kjøpe nye bøker til vi har nytt 
bibliotek på ny skole. Skolen kan også bidra med å kjøpe inn noe når den 
tid kommer. Daniel melder tilbake til elevrådet.  
 
Det er også best om støtte til uteleker for 3800. Godkjennes av FAU. 
Daniel melder tilbake til elevrådet. 

 

7/18-19 Eventuelt 
Utbedring av fotballbanen: Elevrådet ønsker at man skal utbedre 
fotballbanen. Det har allerede blitt gjort en gang, og det er nå behov for 
ytterligere utbedringer. FAU mener at man bør avvente dette, i og med at 
det nå kun er et år igjen med banen. Daniel melder tilbake til elevrådet.  

 
 
 
 
Daniel 
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Status Skogro: Daniel har fått rask oppdatering rundt status. Det 
planlegges for et låsbart skur som skolen kan ha ting i. Espen har mer 
oversikt over dette.  
 
FAU neste år: Noen har nå sittet i FAU i to år, men det er ikke valgt nye 
kontakter fordi det ikke har vært foreldremøter. Tilbakemelding fra FAU-
leder er at sittende representanter bør sitte til nye er valgt til høsten. 
Husk at de trinnene der det er relevant får dette inn på agendaen til 
høstens foreldremøte. Beate Jahre overtar etter Stein Ove for høstens 6. 
trinn. Rektor tror det er representanter for FAU på plass for høstens 1. 
trinn.  
 
Trinnkontakter og FAU-representant: Er det mulig å ha begge rollene? Ja.  
 
Gymtimer: Hvordan planlegges det å starte opp igjen med gymtimer? 
Svar fra rektor: Det vil trolig ikke komme i gang før sommerferien fordi 
gymsalen er i bruk til andre formål. Men jobber for at gym skal gå som 
normalt fra høsten av.  

 
 
 
 
 
Alle 

 


