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Tittel FAU-møte 2020-2021 Dato/Tid 24.11.2020 

Sted Videomøte - Teams  
 

Referent Dag Christian Holm   

Til stede 1. trinn  

 2. trinn Dag Christian Holm 
 3. trinn Hanne Ruteig,  
 4. trinn Anette Lorentsen 
 5. trinn Katrine Viken Foyn, Daniel Wikstøl 
 6. trinn Beate Jahre, Tone Skjønhaug 
 7. trinn Hege Pedersen, Espen Fischer 
 Rektor Lill Kristin Høier Sandvik 

 
Forhindret:  
Lene Stensholt, Mona Brygard, Beate Benestad 
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Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvar 

11/20-21 Godkjenning innkalling  
 
Godkjent 
 

 

12/20-21 Rektor informerer 
 
* Lill informerte om at skolen så langt det er mulig ønsker å unngå 
hjemmeskole ifm. den pågående pandemien som har ført til ett tilfelle av 
hjemmeskole for de eldste elevene. Bakgrunn for dette er kombinasjonen 
av sykefravær blant lærere og liten tilgang på vikarer.  Skolen skal så langt 
som mulig skjerme de minste barna fra hjemmeskole.  
 
*Byggingen av nye Labakken skole går i henhold til plan. Ny nettside og 
Faceboookside er rett rundt hjørnet, og skal være oppe å gå før jul. 
 
*Det er ordnet opp mellom skole og utøverne av hærveket på skolen 
tidligere i år. Lill har vært i konfliktrådet og snakket med de tre involverte 
som angrer og skal gjøre opp for seg  ved å feie hele skolegården 25.NOV. 
De involverte forklarte at de gjorde hærverket fordi; «de har ingenting å 
gjøre på fritiden». 
 

 

13/20-21 Navn på vei til den nye skolen/ Alle 
 
Etter en avstemning falt valget på Kunnskapsveien. Dag Christian melder 
dette inn som høringssvar til kommunen som avgjør dette 28.12.20. 
 

 

14/20-21 Info fra FKFU/ Daniel 
 
Det er liten aktivitet i FKFU pr.nå. De har ikke fått på plass leder, men det 
vil bli mer aktivitet over nyttår. Temaet hjertesone – tryggere skolevei ble 
tatt opp, men konkret hva som skal gjøres er ikke avgjort nå. 
 

 

15/20-21 Eventuelt  
 

 


