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Tittel FAU-møte 2017-18 Dato/Tid 22. november 2017 

Sted Personalrommet, Vestskogen skole   

Referent Per Sandvand   

Til stede 
1. trinn 

Kirsten Slotte Birkeland 

Renate Hegna Dalstrøm 

 
2. trinn 

Daniel Wikstøl  

Stine Selseth Lindstad 

 
3. trinn 

Thor-Egil Eide 

Tone Pedersen Skjønhaug 

 4. trinn Tone Welmer 

 
5. trinn 

Per Sandvand 

Tina Silseth Ediassen 

 6. trinn  

 
7. trinn 

Nina Tolleifsen Hogsnes 

Aymy Jeanette Dahl 

 Rektor Jan Kristian Johansen 

 

 

Forhindret:, Rasmus Mjaugeto, Steinar Stølann, Eirin Neslow 

 

 

 

Sak nr. Beskrivelse/vedtak Ansvar 

09/17-18 Godkjenning innkalling  
- Godkjent 
 

 

10/17-18 Rektor informerer 

 PPT er tettere på enn før 

 Helsetjenesten i kommunen er også mer tilgjengelig. Foreldre 
deltar nå i større grad enn før i ressursteam ved samarbeid 
med helsetjenesten 
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 Innsatsteam mot mobbing. Ledes av Universitetet i Stavanger. 
En undersøkelse er allerede gjennomført i 5. trinn 

 Elevstyrte utviklingssamtaler helt ned til 3. trinn 

 Gode resultater fra nasjonale prøver, foreløpige resultater er 
bedre enn snittet på Nøtterøy 
 

11/17-18 FKFU v/Tina 
NKFU har byttet navn til FKFU (Færder kommunale foreldreutvalg) 
Diverse saker sist møte: 
Økonomi: FKFUs saldo pr i dag er 17 817 kr 
Leksefri skole: Ikke konkludert 
Foreldreskole: Ikke konkludert 
FKFUs vedtekter gjennomgås neste møte 
 
 

 

12/17-18 Diskusjon om leirskole etter skoleåret 18/19 v/Tina 
FAU stemte, og flertallet ønsker:  
- 4 overnattinger framfor 3 
- Våren 6. klasse 
- Lokalt tilbud ved sjøen, f. eks. Bolærne i sommerhalvåret framfor 
vintertur til fjellet (Vassfaret) 
 
Argumenter for lokal variant ved sjøen var: 
Mye dyrt vinter- og skiutstyr kreves for de som ikke har det fra før 
Antatt dyrere å arrangere enn lokalt tilbud 
Mange er ikke kjent med sjøen i nærområdet 
 
Innspillene tas med til FKFU i kommunen 
 

 

13/17-18 Ny skole Labakken 
Høringsfrist for forslag til detaljregulering av ny skole er 27.11. Denne 
gjelder først og fremst skolens areal. Planen legger rammene for 
reguleringsplan. Arbeidsgruppa for ny skole (samarbeidsgruppe 
Herstad/Vestskogen) vil sende sine høringsinnspill. Momenter som vil 
bli trukket fram: 
- Trafikk: Tenkt drop-off sone ved innkjøring fra Kjærnåsveien. Kritisk til 
trafikkberegningene, og at mange foreldre (særlig til de små barna) har 
behov for å parkere ved skolen, og følge barna inn. Foreldregruppa 
foreslår 1 drop off + annen sone med parkering. Jfr. dårlige erfaringer 
med drop off på Teie skole. 
- Planen er lite konkret ift. parkering. Det brukes formuleringer som 
«..bør organiseres parkering på egne plasser…» og «kan tilrettelegges 
for kjellerparkering». Det bør stå «skal», ikke «bør» organiseres 
parkering 
- 2 skolekretser slås sammen; lengre vei for flere. Dette vil sannsynligvis 

Daniel 
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medføre økt trafikk, noe man ikke i tilstrekkelig grad har tatt høyde for. 
- Det er planlagt 3 paralleller á 30 elever pr årskull: Frykter at dette gir 
for dårlig belegg for forventet antall framtidige skolebarn i kretsen. 
- Grovgarderobe: Kun avsatt 18 kvm pr trinn á 90 elever 
- Virker som for lite areal er satt av generelt for bygget. Viktig at det 
legges til rette for utvidelse ved behov 
Det bemerkes at man på Teie skole kort tid etter ferdigstillelse allerede 
opplever sprengt kapasitet 
 
Innspillene oversendes kommunen av arbeidsgruppa 
 

14/17-18 Økonomi v/Nina 
Saldo FAU sin konto pr i dag: 180 422 kr 
 

 
 

15/17-18 Lyktetog v/Nina 
Kr 20 pr lykt 
Administrasjonen ved skolen ordner innbydelse og organiserer. 
3. trinn står for kjøkkentjeneste og underholdning. 
Trinnkontakter minner klassens bakere om oppgaven. 
 

Tone, Eirin 
og Aymy 
Jeanette 

16/17-18 Innspill elevrådet, gjerde ved og reparasjon av fotballbanen/Thor-Egil 
Vi er positive til å bidra med noe penger til dette. Thor-Egil undersøker 
prisoverslag med tilbyder. 
Fylle opp ujevnheter på banen. Per og Thor-Egil hører med Rasmus og 
Dag om hvilken leverandør som leverte kunstgresset og finner ut av 
hvordan dette kan løses. FAU bevilger penger til ev. kostnader 
 

 
Thor-Egil og 
Per 

17/17-18 Eventuelt 
- Forslag til årshjul gjennomgått. Per sender ut til høring i FAU og 
sammenfatter. Presenteres neste møte 
- 17. mai: Sørge for at oppdatert styringsdokument 17. mai overbringes 
både FAU og neste års arrangører 
- Oppdatere medlemmer FAU på skolens hjemmeside: Per ordner 
- Erfaringer med bruk av høy stemme/kjefting i skolegården fra voksne: 
Rektor oppfordrer til å komme med helt konkrete tilbakemeldinger om 
episoder 
 
Neste møte: Ons 17. januar kl 19. 
 

 
Per 
 
Eirin 
 
Per 
 

 

mailto:perkrisa@gmail.com

