FAU REFERAT
Dato: mandag 09. April 2019
Sted: personalrommet
FAU leder

Ingvild Nyland Myhre

inylan@online.no

Rektor

Lill Kristin Høier Sandvik

lill.kristin.hoier.sandvik@faerder.kommune.no

1. trinn

2. trinn

3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn

FAU representant

Vara representant

Christoph Kobro
Christoph.kobro@gmail.com
Bjørn Danielsen
bjornnd@gmail.com
Silje Marie Marthinsen
(SU og SMU for 2 år)
Silje.marie.marthinsen@gmail.com
Linda Havstein Myhra
linda.havstein@myhra.ws
Lina Stokkenes Maråk
lina.maraak@gmail.com
Øyvind Fadum
fadum@online.no
Birgitte Vedvik
gittevedvik@gmail.com
Anne Lise Edvardsen
aledvardsen@hotmail.com

Karoline Myhra Hillås
myhrakaro@gmail.com
Bjørnar Logan
Bjornar.logan@gmail.com
Ann Kristin Erlandsen Skjåvik
Anki_vel@hotmail.com
Janne Lien Bjørnevog
lienjanne@hotmail.com
Lise Øvrum
liseov@online.no
Trude Nesse Ellingsen
Trudenesse9@hotmail.com

Cathrine Wølner
cathrine@wolner.no

Alle trinn samt rektor Lill Kristin Høier Sandvik var representert på møtet.

Aktuelle saker
Saksnr.
18/19-25

Sak
Godkjenning innkalling og referat
• Innkalling ble godkjent
• Referat fra forrige møte ble godkjent
• Vellykket samarbeid m/Brattås mht. Leirskole
• Bobil/campingbil i «drop-zone»: Noen har tatt bilder. Følges opp av

rektor.
• Silje bestiller 30 vester til 1. klasse neste år. (10 S, 20 M)
• FAU følger opp mht planlegging av fotografering på 1. møte til høsten
• FU/foreldrene organiserer mht fotografering, men skolen legger til rette
mht til tid. Viktig å huske «gratisprinsippet»!
18/19-26

Rektorenes hjørne
- Generelt
o 2 nyansettelser til høsten
o Det sendes ut ukeplaner med info om endringer i slutten av
neste uke
o Ca 25 nye 1. klassinger neste høst
o Ny lærernorm (maks. 15 barn per lærer på 1. til 5. trinn, 20
barn per lærer på 5. til 7. trinn)
o Bruker samlinger etter ferier for å styrke fellesskapet og «se
alle»
-

-

-

18/19-27

Labakken skole
o Nå planlegges organisering av rom i samarbeid med arkitekten
o Ferdigstilles i 2021
o Anbud sendes ut snart...
Leirskole
o Valg av leirskole og sted bør gjøres på høsten
o Labakken FAU ser på ønsker for leirskole fra 2021
o Det blir vassfaret til høsten og neste år for Herstad
Annet
o Forslag fra rektor: «Syng med oss»-arrangement; nye tradisjoner og ny
skole i samarbeid med kulturskolen
o Hvordan inspirere til engasjement og oppmøte for foreldre? Klare signal
om forventninger fra start. Besøksgrupper?

Økonomi
o
o
o
o

Melom 105000 og 110000 på konto: Hva skal det brukes på?
Kjøpt inn en del spill og leker på salg til gevinster
Kjøpt blomster til gaver/oppmerksomhet
Planlegge feiring/markering ved avslutning/nedleggelse, f.
eks. et beløp til hver av klassene
o La elevrådet komme med forslag og være med å avgjøre!
o Bør snakke med FAU på vestskogen om noe penger skal
videreføres til nye Labakken

18/19-28

Årshjulet
• Vårdugnad:
o Nytt foreldremøte 2. Mai for 2. klasse.
o 2. klasse er ansvarlige og inviterer alle foreldre på skolen.
o Rektor sender ut skole-SMS dagen før. Ønsker utkast til
formulering. Sendes av FU for 2. klasse når dato er satt.
(Dato settes torsdag.)
o Lærerne setter det på ukeplanene
• 17. Mai:
o 2. klasse ønsker en lærer eller noen fra SFO med i toget så det

•

•

•
•

18/19-29

er noen med som kan navnene på alle barna.
o Rune klarerer i forhold til låsing/alarm når alt er ferdig
Avslutningsfest 7. klasse:
o Alt under kontroll – egen komite
o Vi har tidligere bestemt at FAU kjøper sommergave til 200,til sommeravslutning (gjelder alle klassene) til lærerne.
Grønn kiosk
o Sender skjema til alle elevene for utfylling/bestilling
o Ingvild + samme som sist står for arrangement og å sette dato
o Forslag om sammenslåing med Vigelandsutstilling 6. Juni
o Fellesutstilling om Vigeland 6. juni, åpen fra kl 16 til 18!
Herstad-dagen
o ?
Datoer for FAU møter skoleåret 2018/2019
Mandager mellom kl.18:00 og 20:00:
➢ 3. Juni

•

Foreldreengasjement, kan FAU påvirke dette til å bli bedre?
o ?
o

•

Referat fra FKFU

18/19-30
o
o
o
o
o
o

o

o
18/19-31

Opplever negativ holdning til «gratisprinsippet» fra noen?
Diskusjon rundt miljøforskjeller mellom skolene mht. «deling»,
tradisjoner, utfordringer rundt «gratisprinsippet», holdninger og
fadderordninger.
Legger frem forslag i samråd med kommunaldirektør
Erfaring fra Herstad: Elever og lærere er veldig fornøyde
Viktig med god formidling av innholdet til foreldre
Info fra Kjell Jensen fra kommunen:
▪ Voldsbruk / planlagt vold
▪ Økning mht rus
▪ Skolevegring, jobbes med planer for å motvirke dette
Labakken-gruppa har sett på tegninger, trafikkspørsmål
Blir ingen undergang, følger opp med sikring av overganger/lyskryss

Eventuelt
Storforeldremøte til høsten med Mathias Øhra (November)
Viktig med «fin» invitasjon for godt oppmøte.
Spørsmål om hvorfor Oseberg Kulturhus er valgt i stedet for Nøtterøy
Kulturhus...?
Hedvig Montgomery og Ynve Lingvik kom opp som forslag til
kandidater senere.
Alle klassene må sende inn liste over klassekontakter til Ingvild!

Nøtterøy 03.06.2019, Bjørn Danielsen, FAU vara-representant, 1.trinn/Referent

