Referat FAU-møte 2.november 2021.
Tilstede: Rita Fossing Lindtveit, Britt Susanne Eriksen Lunden, Aslaug Lia Pettersen,
Margrethe Ånestad Røer, Marte Vangstad, Karianne Sætre, Heidi Skajå Vefald, Hege Selås,
Ingvild Israelsen og Alfhild Kristensen.
Oppfølging av saker fra årsmøtet 12.oktober:
 Bussrute Mo/Haukenes-Solheim/Kilane
På årsmøte kom det forslag om endring av bussruta til og fra Haukenes/Mo og
Solheim/Kilane. I dag hentes elevene på Mo først og leveres sist. Forslaget om endring i
bussrute begrunnes i at reisebelastningen bør bli jevnere fordelt mellom elevene fra
henholdsvis Mo/Haukenes og Solheim/Kilane.
Rektor har på vegne av FAU henvendt seg til AKT med spørsmål om bussruta er mulig å
endre på. AKT godtar at denne bussruta kan endres, dersom det er ønske om det.
Etter avstemming i FAU er det flertall for at denne bussruta endres. FAU vil derfor be rektor
gi denne beskjeden videre til AKT, slik at endringen kan gjennomføres.
 SFO, etterlysning av aktivitetsplan og bedre måltider
På årsmøtet kom det fram misnøye med aktivitetstilbudet og måltider på SFO. Det etterlyses
en plan for dagene og flere aktiviteter, slik som for eksempel turer i nærområdet og i hallen.
Mattilbudet på SFO oppleves også som dårlig.
Leder av FAU har sendt e-post til SFO-ansvarlig og innspillene er også tatt opp på
foreldremøtet til SFO i høst. Det er ikke kjent at det er gjennomført endringer siden
innspillene ble gitt. FAU følger opp saken videre.


Oppfølging av FAU sine innspill på fagdag 22 oktober der tema var «Våre barn-vårt
felles ansvar.
FAU kom med to konkrete forslag om hva som kan gjøres for å bidra til bedre skolemiljø og
inkludering. Disse forslagene var:
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.
FAU ønsker å sette i gang opplegg/temakveld som nevnt i forslag 2. Hege Selås har vært i
kontakt med flere instanser for å se på hvilke muligheter som finnes for å få til et slikt
opplegg. Barnevakten har opplegg om nettvett for 4-10 trinn. Foredragsholdere fra
Barnevakten kan leies inn. Dette koster kr 5.000,- for foredrag + reise. FAU vil søke om
midler fra ulike aktører for å kunne arrangere dette. Arrangementet må markedsføres godt.
Forslag om å samarbeide med elevrådet om dette.
Skolen skal som tidligere år gjennomføre oppleggene «Delbart» på 9 og 10 trinn, og
«Kjærlighet og grenser» for 7 trinn. FAU sitt bidrag blir et tillegg til dette, og FAU ønsker å
nå bredere ut på klasser og foresatte (4-10 trinn).

Annet:
 Bekymring for barn- og ungdom sin psykiske helse på Vegårshei.
Det er generelt stort fokus på barn- og ungdoms psykiske helse. Kommunepsykolog i
Vegårshei er fortsatt ikke på plass. Skal FAU etterlyse bedre tilbud til barn og ungdom?
Frisklivssentral finnes også i flere kommuner. Er dette noe Vegårshei kommune arbeider
med? FAU vil sjekke opp og eventuelt spille inn temaet for kommunestyre/formannskap.
 Undersøkelser i regi av helsetjeneste og skole.
Foresatte i 1. trinn har fått en undersøkelse som heter «Godt begynt». Spørsmålene i denne
undersøkelsen inneholdt sensitive tema
Spørsmål som ble stilt i FAU-møtet var om foresatte har fått tilstrekkelig informasjon om
undersøkelsen, og om hvordan lagring av opplysninger og barnas personvern blir sikret i
denne undersøkelsen.
Ønske fra FAU er at det i forbindelser med fremtidige undersøkelser sendes ut grundig
informasjon til foresatte. Informasjonen må inneholde opplysninger om hvordan innhentet
data lagres på en sikker måte, og hvordan barnas personvern ivaretas.

Referent: Alfhild Kristensen

