
FAU Årsmøte, 12. oktober 2021. 

Åpent møte der alle foresatte på Vegårshei skule ble invitert. Kun 2 oppmøtte foresatte i 
tillegg til FAU-representanter.  

Leder for møtet: Rita Fossing Lindtveit. 

 Gjennomgang av medlemmer, og valg av nye medlemmer.  
Se oversikt på eget vedlegg. Rita Fossing Lindtveit fortsetter som leder, Britt Susanne 
Eriksen som nestleder, og Margrethe Ånestad Røer som kasserer, Alfhild Kristensen 
blir ny sekretær. 

 Gjennomgang av hva FAU er, organisering, informasjon og ansvar.  
FAU er organet for samarbeid mellom foresatte/hjem og skole. FAU skal jobbe for 
godt skolemiljø for alle. FAU vil oppfordre foreldre til å bruke FAU - FAU er et 
talerør for foreldre til å bli hørt. Rektorer skal legge til rette for godt samarbeid. FAU 
er representert i SU. 

 Gjennomgang av aktivitet i 2020-2021. 
Flere av FAU- møtene har foregått som videomøter p.g.a pandemien. Få saker oppe til 
behandling. Den største saken er overgang til 5 dagers skole, der FAU gav innspill til 
behandling av saken i kommunestyret.  

 Fagdag 22 oktober fagdag med tema «Våre barn-vårt felles ansvar.  
FAU er invitert med og bedt om å komme med innspill på fagdagen. Skal komme 
med innspill på hvordan unge kan få det bedre og føle seg inkludert. Hva er 
ønskelig at FAU spiller inn? Forslag som kom inn på årsmøtet var: Flere sosiale 
sammenkomster på tvers av klasser i skoletiden (lunsj, leiker), sosiale leker. 
Prosjekt på tvers av klasser til gårder/aktiviteter i kommunen for ungdomsskolen.  

Skal FAU arrangere temakveld for foreldre, slik som det er gjort for noen år tilbake? 
Ideer som ble foreslått: Arrangement i samarbeid med f.eks. ansvarlig for barn-
/ungdoms psykisk helse i kommunen (Anette Fidje Bergan). UngData 
undersøkelsen. Invitere kommunens politikontakt, bruk av sosiale medier, 
konsekvenser ved ordbruk og deling av bilder/videoer, nettpatruljen fra politiet for 
barn og ungdom i skoletiden, og for foreldre på kveldstid. Kan det samles inn 
penger til FAU, øremerket til et slikt arrangement eller tiltak? 

Konklusjon til innspill fra FAU på fagdag: FAU ønsker å legge fram forslag om: 1) 
Sosiale aktiviteter på skolen på tvers av klasser. 2) Opplegg om sosiale 
medier/dataspill (unngå ekskludering og stygt språk) for elever i skoletiden, og 
tilsvarende temakveld for foreldre på kveldstid.  

 Skolemiljø:  
Rektor har informert tidligere om at det er en del stygg ordbruk bland barna. Skolen 
jobber med å ta tak i dette problemet.  
 
  Engasjement hos foreldre til å være foreldrekontakter og medlemmer av FAU.  
Er i en del klasser vanskelig å få foreldre til å melde seg. FAU ønsker større deltakelse 
på foreldremøter og at flere melder seg til å være foreldrekontakter og FAU. 



 

 Annet:  

 Evaluering av 5 dagers skole. Virker som om lærerne er fornøyde med 5 
dagers uke, elevene er mer opplagte. Midtskyss ser ut til fungere. Få 
tilbakemeldinger fra foresatte.  
En av representantene har fått henvendelse ang SFO og etterlysning av bedre 
opplegg og aktivitetsplan for alle klassetrinn. Dette vil bli fulgt opp av FAU. 

 Bussruter: Flere busser har lange veier. Haukenes/Mo bussen for eksempel. 
Om morgenen begynner denne på Mo, kjører deretter til Kilane og så til 
Myra. På hjemveien motsatt; først til Kilane og deretter til Mo til slutt. Dette 
medfører lang busstid for elevene på Haukenes/Mo. Forslag om at det må 
være rimelig at belastningen med lang reisevei fordeles mellom elevene på 
denne type bussrute. FAU kan sende skriv til skolen om at denne saken må 
tas videre.  

 Lage årshjul for FAU 
 

 Neste møtedato for FAU er satt til tirsdag 2 november kl. 18.00. 

 

 

 

                   Referent: Alfhild Kristensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAU oversikt 2021-2022 

Klasse Navn Telefon E-post Rolle Varighet  
igjen 

1 

 

 

Hege Selås 97119962 hegemselas@hotmail.com 

 

  2 år 

2 

 

 

Britt Susanne Eriksen 99796222 brittsusanneeriksen@gmail.com Nestleder  1 år 

3 

 

 

Karianne Sætre 97753337 kariannesaetre@yahoo.com 

 

 1 år 

4 

 

 

Margrete Ånestad Røer 92295222 margrete.anestad.roer@arendal.kommune.no Kasserer 1 år 

5 

 

 

Ingvild Israelsen 97595279 ingvildis@yahoo.no  2 år 

6 

 

 

Heidi Skajå Vefald 93029284  heidiska@hotmail.com   1 år 

 

7 

 

 

Aslaug Lia Pettersen 

 

47678111 alp@atletix.no  1 år 

8 

 

 

Alfhild Kristensen 95974737 alfhild.kristensen@gmail.com Sekretær 1 år 

9 

 

 

Rita F. Lindtveit 47655535 ritaflindtveit@icloud.com Leder 1 år 

 

10 Marte Vangstad 97637511 vangstad67@gmail.com  1 år 

 

 


