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Tittel FAU-møte 2018-19 Dato/Tid 15.11.2018

Sted Personalrommet, Vestskogen skole

Referent Stein-Ove H. Vike

Til stede 1. trinn  Emily Geale

2. trinn Kirsten Slotte Birkeland, Tonje Dahl

3. trinn Daniel Wikstøl, Katrine Viken Foyn

4. trinn Thor-Egil Eide, Stein-Ove H. Vike

5. trinn Tone Welmer, Renate Hegna Dalstrøm

6. trinn Per Sandvand, Øyvind Råen

7. trinn Rasmus Mjaugeto

Rektor Lill Kristin

Forhindret: Linn Læret,  Kristine Willumstad Bryn

Leder 2018-19

Thor-Egil Eide

thor.e.eide@usn.no

Sekretær 2018-19

Stein-Ove H. Vike

sohv@outlook.com

Vestskogen skole

Postboks 250 Borgheim 

3163 Nøtterøy
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Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvar

10/18-19 Godkjenning innkalling

- Godkjent

11/18-19 Rektor informerer / Lill Kristin

Rektor kommer til å sitte i FAU og SU

Representerer Vestskogen og Herstad

Samarbeider med Sigrun Houth om den daglige drifter

Informerte bla. om organisering av personalet

Tok og opp følgende punkter:

1. Det har blitt gjennomført Spekter-undersøkelse på skolen, en 

undersøkelse som har som mål å avdekke mobbing og 

trakassering blant elevene.

Det jobbes nå systematisk gjennom resultatene fra 

undersøkelsen for vurdering/iverksetting av tiltak.

2. Rektor er opptatt av å videreføre gode rutiner fra Vestskogen 

og Herstad når disse slås sammen til Labakken skole.

3. SU-møte er ikke utført i høst, dette må gjennomføres. 

Planlegges sammen med Thor Egil.

4. Rektor utfører nå «Speed-dating» med lærere for å være riktig 

rustet til å møte den nye lærerplanen som kommer.

5. 22. novmember kl 18 på Gipø er det infomøte fra Færder 

kommune ang nye Labakken skole. Det oppfordres at flest 

mulig fra FAU møter.

6. Det er innkjøpsstopp i Færder kommune. Men budsjettet for 

skolen er tilgjengelig , og innkjøp av digitalt utstyr vil bli 

prioritert.

7. Rektor ønsker at FAU  sponser grøt og saft til elevene ang 

grøtfest til jul. Dette ble innvilget i møte.

8. Sett i ly av fallulykke på Byskogen skole har det blitt 

gjennomført en runde i skolegården for fange opp evnt 

faresoner. Stor stein på nordside i skolegården skal fjernes, 

samt at et tre skal felles.

Info

Info

Info

Lill Kristin/

Thor-Egil

Info

Info

Info

Info

Info

12/18-19 Økonomi / Tonje

Ingen ting å melde

13/18-19 Lyktetog / Tonje

Det har tidligere vært praksis at elever/foreldre kan kjøpe lykter fra 

FAU til bruk i lyktetoget. Det er pr idag et lager på ca 50 lykter, dette er 

ikke nok om alle skal kjøpe. Det ble besluttet at det ikke kjøpes inn flere

lykter. Foreldre oppfordres til å ta med selv. Restlager kan selges. Info

14/18-19 FKFU v/Kirsten

FKFU- møte er ikke gjennomført. Ingen ting å melde.

Første møte skal gjennomføres førstkommende onsdag. Info
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15/18-19 Reguleringsplan for Labakken skole, evt høringsuttalelse fra 

FAU/Thor-Egil 

Kirsten informerer:

1. Reguleringsplanen ligger ute på høring, frist for å melde inn er 

3. desmeber. Etter høringsfrist kan man ikke melde inn.

2. Mere info ang regulseringsplanen vil bli sendt med elevene 

hjem

3. Det oppfordres å bringe saker ang trafikksituasjon med på info-

møte på Gipø den 22. november.

4. Labakken-gruppa utarbeider innspill til høringsuttalse

Utkast sendes til FAU.

Etter diskusjon i dagens møte, kommer det frem at 

trafikksituasjon ift kryssing av Kirkeveien prioriteres.

Info

Info

Info

Kirsten/ 

Daniel

16/18-19 Behandling av Elevrådets ønsker: Sparksykkelstativ eller tak over 

sykkelstativ eller begge deler/ Thor-Egil 

Mulighet for sparkesykkelstativ undersøkes videre

– Først må man få et begrep på pris. Det undersøkes om Sem 

fengsel tar på seg slike oppdrag. Det tas utgangspunkt på 

parkering til 20 sparkesykler

Det ble enighet om et at maks budsjett fra FAU på kr 15.000

Tak over sykkestativ utgår

Katrine

Info

17/18-19 Arbeidsgruppe, Labakken skole – ny rep. 1. trinn/Kirsten og Emily 

Det er meldt inn ny kontakt fra 1. trinn, Anne. Info

18/18-19 Anbud gjerde-/nettløsning ved fotballbanen/Rasmus

Rasmus informerer om to alternativer for etablering av inngjerding. 

Tilbud er mottatt.

Gjerde med 3m høyde koster 1000 kr/meter inkl mva

Det enkleste av alternativene for etablering av gjerde har en totalkost

på ca 7-8000 kr.

Rasmus prøver å få bedre pris, og inngjerding av hjørne mot vei 

prioriteres/gjennomføres.

Info

Rasmus

19/18-19 Eventuelt

1. Luftkvaliteten på SFO / Lilleskolen

Luftkvaliteten er svært dårlig, og det er en bekymring om den kan 

være helseskadelig. Det er et ønske om test av inneklimaet for å 

avdekke evnt. sopp og muggsporer. Rektor tar dette videre.

2. Skolepatrulje

Det har tidligere vært diskutert om det skal benyttes elever som 

skolepatrulje ved fotgjengerfelt ved Kiwi. Muligheten for dette følges 

opp.

Lill Kristin

Thor-Egil

Leder 2018-19

Thor-Egil Eide

thor.e.eide@usn.no

Sekretær 2018-19

Stein-Ove H. Vike

sohv@outlook.com

Vestskogen skole

Postboks 250 Borgheim 

3163 Nøtterøy
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3. facebook-side til FAU: “Vestskogen skoles FAU”

4. 17.mai komite

Per informerer

17.mai komite er etablert.

Trenger ca 30.000 til innkjøp

Det har I komiten vært diskusjon av tidligere praksis med loddsalg,  

hvor  foreldre oppfordres til å ordne med premier. Denne løsningen 

er under vurdering for bla å møte prinsippet om gratis skole.

Det vil komme en søknad til FAU hvor det ønskes at FAU sponser 

premier til loddsalg. Responsen fra FAU var positiv.

5. Lys ved “slippsone/kiss and ride” på nordside er dårlig, gjelder lys 

med gult lys. Dette bør byttes til hvitt lys.

Pr nå er det ikke budsjett til å forbedre lys, men dette ses på ved 

neste budsjett fra kommunen.

6. Grovgarderoben på lilleskolen trenger vedlikehold, bla kroker for 

oppheng av sko er noe ødelagt. Dette er meldt inn til skolen. Følges 

opp videre.

Neste møte: 24. januar 2019 kl 19

Info

Info

Info

Info


