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Tittel FAU-møte 2016-17 Dato/Tid 21. september 2017 

Sted Skolekjøkkenet, Vestskogen skole   

Referent Per Sandvand   

Til stede 1. trinn Kirsten Slotte Birkeland 

 
2. trinn 

Daniel Wikstøl  

Stine Selseth Lindstad 

 
3. trinn 

Thor-Egil Eide 

Tone Pedersen Skjønhaug 

 
4. trinn 

Steinar Stølann 

Tone Welmer 

 
5. trinn 

Per Sandvand 

Tina Silseth Ediassen 

 6. trinn Eirin Neslow 

 
7. trinn 

Nina Tolleifsen Hogsnes 

Aymy Jeanette Dahl 

 Rektor Jan Kristian Johansen 

 

 

Forhindret: Renate Hegna Dalstrøm, Rasmus Mjaugeto 

 

 

 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvar 

01/17-18 Godkjenning innkalling  
- Godkjent 
 

 

02/17-18 Konstituering av og presentasjon av Vestskogen skoles FAU, 2017-18 
v/Thor-Egil 
 

 

03/16-17 Rektor informerer 

 Nye ansettelser 
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 God start 1. trinn 

 Inneklima: Vanskelig å få til både lufting og samtidig ikke kunne 
åpne vinduene fullt. Rektor sier at det jobbes med inneklima, 
og at det har blitt bedre, men de er ikke i mål ennå 

 Skolen har fått pålegg om å utbedre sprinklene i trappa i 
skolebygget. Det vil medføre tiltak som 
hønsenetting/pleksiglass e.l. 

 1 PC til hver elev har blitt utdelt på 7. trinn. Bøker er mye 
erstattet av PC, mye fokus på IT særlig på dette trinnet 

 

04/16-17 Oppgavefordeling 
Leder: Thor-Egil 
Nestleder: Stine 
Trafikkomité: Steinar og Kirsten 
17.mai-kontakt: Eirin 
Skogro-komité: Rasmus og Kirsten (1.trinn) 
Kasserer: Nina 
NKFU: Tina 
Vara NKFU: Kirsten 
SMU/SU: Thor-Egil 
SU: Tone W 
SMU: Tone P.S. 
Lyktetog: Tone og Eirin 
Sekretær: Per 
Dugnad: Det fungerer bra med at elevene gjør dette selv på en 
miljødag, som har erstattet 17. mai-dugnaden de siste årene. Det kom 
innvending om at pynting med stemorsblomster o.l. før 17. mai har 
vært savnet.  
Eirin holder i dette og følger opp overfor skolen 
Arbeidsgruppe ny skole: Se sak 07/17-18 
 

Thor-Egil 

05/16/17 NKFU v/Tina 
Aktuelle saker: 
- Etterlevelse av gratisprinsippet 
- Leksefri skole 
- Arrangere temadag for kommunens foreldre på kulturhuset 
- Organisering av foreldremøter, foreldreskole 
- Leirskole, inkl finansiering 
- Deling av erfaringer mellom FAU i kommunen 
- Trafikksikkerhet 
- Ny skole Labakken 
 
Det er manglende oppmøte, uklar agenda, manglende referatføring og 
flere ting som tilsynelatende fungerer dårlig i NKFU. FAU har inntrykk 
av at dette skyldes manglende organisering og ledelse. Tina tar dette 

Tina og 
Thor-Egil 
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videre til NKFU og kommunens representant, og holder Thor-Egil 
orientert underveis. Thor-Egil henvender seg til kommunen dersom 
man ikke får en rask avklaring 
 

06/17-18 Trafikksikkerhet og videre arbeid opp mot kommunen v/Steinar 
Mange utfordringer å jobbe med. Mest kritisk er parkeringssituasjonen 
og trafikkulturen ved bringing og henting ved skolen. Bl.a. disse 
tiltakene blei diskutert: 
- arrangere gå-grupper e.l. 
- holdningskampanje for å begrense kjøring til og fra skolen, samt 
tydeliggjøre hvor det er greit å slippe av barn og ikke. Mange kunne 
med fordel slippe av barna ved Kiwi i Kjernåsveien og latt barna gå på 
skogsstien til skolen 
 
Trafikkomiteen v/Steinar lager noe som kan distribueres til klassenes 
facebooksider av hver FAU-representant 
 

Trafikkomit
een 
v/Steinar 
 

07/17-18 Foreldrearbeidsgruppe ny skole 
Samarbeid med foreldregruppa Herstad. 
Daniel ble valgt som representant fra FAU, og har som oppgave å holde 
kontakten mellom denne gruppa og FAU framover. 
FAU-representantene i 1.-4. trinn sørger for at det stilles 1 
representant fra hvert av disse trinnene. Ikke nødvendigvis FAU-
representanten selv som skal representere sitt trinn, men det blir opp 
til den enkelte 1.-4. trinnsrepresentant å organisere. F. eks. via klassens 
Facebook-side eller ukebrev. Medlemmene må forplikte seg til å bli 
sittende i gruppa til den nye skolen er ferdigstilt 
 

 
FAU-
representan
ter 1.-4. 
trinn 

08/17-18 Eventuelt 
1. Oppdatering om 17. mai v/Eirin: Komiteen er i rute. 
Betalingsløsning/vipps: Anskaffelse av Vipps-konto er satt på vent pga. 
en del administrativt som må ordnes. Eirin tar det med i komiteen og 
rapporterer tilbake til FAU. Et alternativ er at en forelder eller to 
mottar betaling på sin private Vipps og gjør opp dette fra 
kontantbeholdningen på slutten av dagen. 
 
2. Hudøytur for 7.trinn.  
- Dersom behov for ekstra oppfølging av enkeltelever, er FAU i 
utgangspunktet positive til å legge ut kostnader til støttekontakt e.l. 
 
3. Vi lager årshjul for FAU: Faste oppgaver, bl.a. legge inn påminnelse 
hver høst for at klassekontaktene tidlig starter planlegging av 
Hudøytur. Nina og Per oppsummerer og presenterer på neste møte. 
Kontakt evt. Gry Camilla for oversikt over skolens årshjul. 
 
4. Økonomi v/Nina: Saldo pr i dag er 180 428 

 
Eirin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per og Nina 
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5. Vedtekter FAU: Tas opp neste møte 

 
Thor-Egil 
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