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Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvar

32/18-19 Godkjenning innkalling

- Godkjent
33/18-19 Rektor informerer - Lill Kristin

Nye lærerplanen som kommer i 2020
Drift av skolen
Teamsammensetting av lærere for neste år beholdes så langt det kan
Årets 5. trinn vil få endringer i personal pga permisjoner
Det blir ansatt to nye lærere Info

34/18-19 Informasjon fra SFO om organisering av dagen, kosthold og fysisk 

aktivitet, oppstart for 1. trinn nytt skoleår - Lill Kristin, Ida og Gry 

Kamilla

Overgang barnehage-skole.  Tiltak som utføres fra SFO
Kulturskolen på skolen når skolestartere er på besøk på skolen
Overføringsmøter I forhold til barn med spesielle behov
Besøkdager av elever med forestatt om behov
Skole og SFO besøker barnehagen
Besøksdag fra barnehagene
Invitsajon fra fadderbarna til førksolebarn
Førskoldedag, elever treffer kontaktlærere og faddere
VIP dag på SFO
Skolestart-konvolutt
Utlån av SFO-bygget til barnehageavslutning

Hva gjøres på SFO
Ansatte som var med på VIP kvelden er på SFO ved skolestart
1. trinnene får primærkontakter
Fokus på at 1. trinnselevene  skal bli kjent og ha kjente fjes rundt seg
Målgruppen for de første ukene er 1. trinnene
1. trinn er mye “alene” den første tiden (sammen med 2. trinn), 3 og 4. 
trinn er mye på tyr
Barna skal kunne velge fritt mellom ulike aktiviteter

Det ble gitt tilbakemelding til SFO I forhold forbedringspunkter/ønsker 
fra foredregruppa

Det ønskes klarhet til foreldrene hvem som er primærkontakene

Forslag: Kan det gis informasjon til foreldrene om hvilke krav 
skolen/SFO stiller til foreldre for at barna skal møte skoelstart best 
mulig?

Måltider
Frokost, medbrakt
Mellommåltid. Vennskapscafe, ute ved fint vær
Varme måltider to dager I uken
Informasjon om hva som server er hengt opp på SFO
Det ligger forutsetninger bak som avgjør hva som serveres; lett å lage, 

Info

Info

Info

Info

Info
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tilgjengellige ressurser, ant barn

Aktiviteter på SFO
IST Dirkte, digitalt hjelpemiddel. Envt utfordringer meldes til Ida
Det legges ut informasjon om bruk av IST.
Det meldes om utfordringer, skolen rapporterer videre.

Utedager mandag og onsdag
Kunst og kultur
Fokus på barna har medbestemmelse av egen fritid
Forutsigbarhet med faste rutiner og stasjoner. Mindre grupper

Info

Info

Info

35/18-19 FKFU – Katrine

Referat fra møtet er lagt ut på Færder kommune sine hjemmeside Info

36/18-19 17. mai-komiteen

Ingen ting å melde

37/18-19 Innspill om leirskole Evjetun - Thor Egil

Evjetun virker bra, ingen invendinger fra FAU

Ønskes det vinter eller sommer leirskole?
Fordeler/ulemper om sommer eller vinterleirskole behandles videre I 
neste møte

Info

Thor Egil
38/18-19 Arbeidsgruppe Labakken skole, referat fra møte på Gipø - Kirsten

Blir flerbrukshall og motorikkhall
1-4, og 5-7 I seperate bygg Info

39/18-19 Dialogmøte, prosjekt Positivt ungdomsmiljø i Færder – Thor Egil

Møte I morgen, Øyvind stiller
Bakgrunn for møtet er bekymringer rundt avtalte slåsskamper som 
arrangeres blandt unge. Sammenheng mellom rus og voldsbrruk

Øyvind

Info
40/18-19 Info om ny konto – Thor Egil

Utbetaling fra konto må nå gjøres med dobbel signering

41/18-19 Utfordringer med lekseplan/Skooler – Kirsten

Utfordringer med bruk, skolen bringer dette videre Lill Kristin

42/18-19 Eventuellt

Luftkvalitet SFO bygget.
Det rapporteres fortsatt som usikkerhet om det er sporer av muggsopp,
ref sak fra tidligere FAU-møte.
Det må opplyses tydligere om hva som ble gjort på den befaringen som 
ble gjort fra kommunen. Om det ikke er utført tilfredsstillende, må 
dette gjøres. Rektor vurderer om det skal utføres ROS- analyse.

Smartklokker
Dette er forbudt å bruke I skoletid. Uenigheter mellom foreldre og 
lærere om det burde være. FAU støtter lærere om dette ikke skal være 
lov å bruke på skole

Lill Kristin
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Skogro
Utsatt ferdigstillelse. Antatt ferdig til høsten

Labakken-gruppa
Det ønskes en represetant fra 1. trinn inn i denne gruppa. Meldes til 
Kristen

Emily


