
Referat FAU møte 23.01.19 

 

Tilstede : Nanna, Karianne, Heidi, Terje, Anne , Henriette, rektor og undertegnede 

Ikke møtt : Lilli, Lisbeth og Alf Eivind  

 

Saker  

1) Gjennomgang av referat fra forrige møte 
Referat ble lest opp og bakgrunn for at rektor var innkalt til møtet ( sak 2). 
 

2)  Drøfting av sak fra referat, rektor kommer 
Rektor er glad for tilbakemeldinger fra FAU, dette er med på å sette fokus på eksisterende 
praksis I den aktuelle saken og andre lignende saker, kan FAU spørre foreldregruppen om de 
ønsker bistand fra FAU, men FAU kan ikke være det organet som tar slike og lignende saker 
videre. Enkeltsaker er mellom skole og foresatte. FAU kan melde inn enkelt saker, men det er 
rektor som da vil ta kontakt med kontaktlærer og foresatte. Rektor oppfordrer FAU, når vi får 
slike henvendelser, de foresatte om selv å melde ifra. Saken slutter der for FAU sin del og vi 
får ikke innblikk eller informasjon om videre saksgang. Hvis FAU blir kontaktet av en forelder 
om bekymringsverdige forhold, kan FAU oppfordre dem til selv å ta kontakt med skolen, da 
det er skolens ansvar å ta tak i enkeltsaker og prøve å løse de. Enighet mellom rektor og FAU, 
at saken følges opp ut på våren for å høre om det bekymringsmeldingen fortsatt er aktuell. 
 
Videre informerte rektor om at « Plan for et trygt og godt skolemiljø» har hatt god effekt og 
den sørger for en mer lik behandling i saker. 
4 og 7 klasse har flyttet til den gamle ungdomskolen, hvilket skolen håper vil gi et bedre 
skolemiljø, da det nå blir mere plass og større uteområde. 
 
 

3) Planlegge temakveld 
Undertegnede jobber med å få en dato for temakveld på plass. Vegårshei har fått ny 
politikontakt og jeg venter på tilbakemeldinger fra O. Bjørnebakk. Når alt er avklart, legges 
dette ut på facebook siden til FAU, samt meldinger til alle foresatte via VISMA. Styret i FAU 
får utdelt arbeidsoppgaver i forbindelse med temakvelden. 
 
 

4) Evt 
- Innspill på vakthold i friminuttene på skolen. Flere opplever at barna deres ikke finner en 

voksen å kontakte hvis de har behov for det 
Rektor informerer, at skolen ser på vaktordningen. Vaktene er blitt mere synlige, de har gule 
vester. Det prøves på, at der er kjente vakter ute, spesielt på småtrinnet, da de barna er vant 
til å forholde seg til få voksne som er kjente for de. De jobber med overgangene i 
friminuttene, hvilke utfordringer de ser samt utarbeidelse av like retningslinjer. Dette skal 
sikre at der utøves lik praksis, også for vikarer. 
 
- Bjørn Helge Dale er skolens rådgiver og Greta Hauge er skolens sosiallærer. Flere i FAU 

visste ikke om dette og man kan anta at der er flere foreldre som heller ikke vet dette. 
Informasjon om dette ligger på skolens hjemmeside. FAU legger denne informasjonen ut 



på Facebook, mange følger FAU der og på den måten når vi mange. Annen informasjon 
publiseres også der.  

 

 

Ref : Hannelore K Skeimo 

 

            


