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Tittel FAU-møte 2019-20 Dato/Tid 05.02.2020 

Sted Personalrommet, Vestskogen skole  
 

Referent Stein-Ove H. Vike 
  

Til stede 1. trinn Lene Stensholt, Therese Sandersen 

 2. trinn Mona Christensen Brygard, Emily Geale 

 3. trinn Beate Benestad, Tonje Dahl 

 4. trinn Daniel Wikstøl , Katrine Viken Foyn 

 5. trinn Stein-Ove H. Vike, Tone P. Skjønhaug 

 6. trinn Hege Pedersen, Espen Fischer 

 7. trinn Julia Baker 

 Rektor Sigrun Houth 

 

Forhindret: Øyvind Raaen 
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Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvar 

20/19-20 Godkjenning innkalling  

Godkjent 

 

21/19-20 Rektor informerer / Sigrun 

Rektor informerer 

Bruktmarked gjennomført. Overskuddsklær sendt til «kvisten» 

Vedr. Lilleskolen er alle skader/tiltak utbedret. Arbeidstilsynet vært på 

befaring, ingen anmerkninger. Miljørettet helsevern skal gjennomføre nye 

målinger etter nedvask av skolen. 

Det søkes etter ny undervisningsinspektør. 

Det skal lyses etter ny baseleder på SFO pga. permisjon. 

 

Informasjonsmøte om «beefing» er utsatt. Det må settes ny dato. 

 

Punkt fra forrige møte: 

TV i matpausen. Dette har vært oppe til diskusjon blant personalet på 

skolen. Bruk av TV i pause benyttes fortsatt. 

FAU er kritiske til at det benyttes TV i matpauser, dette bør ikke være 

nødvendig. 

Temaet tas opp til ny diskusjon blant personalet  

 

 

 

 

 

 

 

Info 

 

Lill/Rektor 

 

 

 

 

 

 

Sigrun/Rektor 

22/19-20 Søknader fra elevrådet om støtte, samt vedr. utbedring av 

kunstgressbanen 

Uteleker, «forbruksleker»: FAU er positive til å bidra, ønsker at elevrådet 

kommer med ønsket behov. Daniel melder tilbake til elevrådet. 

Bøker til skolebiblioteket: Dette har vært oppe til diskusjon blant 

personalet på skolen. Daniel melder tilbake til elevrådet. 

Trafikkvester, 50-100stk: Støttes av FAU. FAU undersøker om FAU kan 

kjøpe inn. 

Utbedring av kunstgressbanen er tidligere lovt utbedret av FAU. Ikke 

utført. FAU sjekker ut. 

 

 

 

Daniel 

 

Daniel 

 

Espen 

 

Øyvind 

23/19-20 Status leirskole/rektor, repr. 6. trinn 

Turen går til Vassfaret. Ingen ting å melde inn i FAU 

 

Info 

24/19-20 Vurdering av lytetoget ifm. ny skole 

Dette skoleårets lyktetog ble avlyst. Det virker som at det ikke lengre er et 

behov/ønske at dette gjennomføres. FAU vurderer det som lite 

hensiktsmessig å videreføre dette til nye Labakken skole. 

Det kan heller vurderes en annen markering. 

 

 

 

 

Lill/Rektor 

25/19-20 FKFU/Katrine 

Referat fra forrige møte foreligger. Viktige punkter: 

Alle skoler på Færder er representert i FKFU 

Det skal utarbeides en ny kvalitetsplan for oppvekst 
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Ny IKT-plan skal utarbeides 

Skooler fades ut i barneskolen 

Færder har kommet godt med fagfornyelsen 

Det er laget to veiledere om vold og utagerende adferd. Ligger på skolen 

sin hjemmeside 

Endringer i de forsterkede trinnene på ungdomsskolene 

Gratisprinsippet diskuteres, det er ulik praksis. Skal konkretiseres 

Hjertesone, trafikksikkerhet rundt skolen. FAU kan kontakte Irr Melin 

Skjold for å invitere henne til FAU for informasjon. 

Tønsberg seilforeningen har skaffet midler til opplæring av seiling til 

elever. Nærmere informasjon kommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info 

26/19-20 Status 17. mai-komiteen/Hege 

Kommet inn søknad til midler fra FAU. 35.000kr. 

FAU innvilger søknaden 

 

 

Daniel 

27/19-20 Status sparkesykkelstativ/Øyvind 

Øyvind ikke møte. Daniel sjekker ut 

 

Daniel 

28/19-20 Hjemmelekser. Omfang og praksis 

Det meldes om stor variasjon i omfang/type lekser på de ulike trinnene. 

Oppleves som et problem for enkelte. 

Elevrådet har også hatt et ønske å ta opp dette som en sak, men det 

hadde blitt avvist av lærerene. Elevrådet skal fritt kunne ta opp de saker 

de ønsker. Rektor tar dette videre. 

Omfang lekser i de ulike trinnene vurderes. 

 

 

 

 

 

 

Sigrun/Rektor 

29/19-20 Eventuelt 

Tilgang til drikke i timen: 

Det rapporteres om at noen opplever at det ikke er tillatt å drikke i timen. 

Rektor informerer. Det er litt ulik praksis i klassene. Noen klasser tillater 

ikke drikking i timen, noen godtar noe. Litt avhengig av hvor mye uro 

dette skaper i timen. Det gjøres inviduelle avtaler. 

 

Gjennomføring av utviklingssamtale: 

Det rapporteres om at noen synes det er problematisk at eleven er med 

på samtalen. Det ønskes samtale alene med foreldre/elev, som et tillegg 

til utviklingssamtalen. Rektor tar dette videre.  

 

Avslutningsfest for 7. trinn: 

Dette er et arrangement for 7. trinn som går ut av skolen. Praksis for 

gjennomføringen er at foreldre tatt med egen matrett som settes ut på 

langbord. Er dette innenfor «gratisprinsippet»? 

FAU vurderer det for kostbart om FAU skal kjøpe inn mat. Men det kan 

vurderes om FAU kan støtte innkjøpt av papp tallerkener/kopper, som i 

dag kjøpes inn av skolen. 

 

 

 

 

 

Info 

 

 

 

 

Sigrun/Rektor 
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Rektor sjekker ut praksis som gjennomføres Herstad 

 

Skoleuniform: 

Dette er et tema som diskuteres bla. rundt i sosiale medier. Er dette tema 

FAU bør mene noe om? Tema ble diskutert, ingen felles mening om 

temaet. 

 

Skogro: 

Hvilke oppgaver skal FAU gjøre ifm. Dette? Rasmus kan kontaktes 

 

Neste møte: 15. april kl 19 

Sigrun/Rektor 

 

 

 

 

Info 

 

 

Espen 

 


