Referat fra årsmøtet FAU 09.10,2017
FAU, årsmelding skoleåret 2016-2017, fremlagt av Alfhild Kristensen
1) Styret i år har bestått av 10 representanter, 1 foresatt pr. trinn.
2) 5 møter i FAU i løpet av skoleåret.
- Første møtet i oktober hadde vi besøk av den gang ny rektor Ingunn Lund. Hun
fortalte at skolemiljø er et statsningsområde.
- FAU har fått inn enkelte saker/spørsmål fra foreldre. Blant annet om faget fysisk
fostring, delingstimer, Disse ble diskutert, og gitt tilbakemelding på. Andre saker
som har blitt diskutert er resultatene fra UngData, mobbing, trafikkrutiner, og
mat på skolen. Siste tema vil bli åpen for innspill og diskusjon.
- Referater fra FAU møter ligger på kommunens hjemmeside.
- FAU har ikke tidligere hatt vedtekter. Dette er nå på plass.
3) FAU arrangerte temakveld i februar. Tema for kvelden var: Hvordan er det egentlig å
være ung på Vegårshei?
Asle Bentsen fra KoRus gav en gjennomgang av Ungdata-undersøkelsen, som forteller
noe om hvordan ungdom på Vegårshei har det. Deretter ble det gode innlegg fra
paneldeltakere og engasjement fra fremmøtte i salen.
Takk til Vegårshei Sparebank og Vegårshei Bygdekvinnelag som sponset
arrangementet.
4) FAU er representert i SU (samarbeidsutvalget). For FAU møter leder og nestleder. I
SU møtes representanter fra skolen, SFO, elevrådet og en politiker. 2 møter i løpet av
skoleåret.
5) FAU er også representert i prosjektgruppa for den nye ungdomsskolen. Nestleder
Aslaug Lia Pettersen er representant der.
6) Skoleavslutningen for 1-7 klasse var i år et samarbeid mellom skolen og FAU. Skolen
ordnet rigging og underholdning. FAU sørget for organisering av kake/fruktbord og
rydding i etterkant av arrangementet.
Positive tilbakemeldinger fra foresatte og rektor. Rektor ønsker at dette kan gjentas.
7) Informasjonsmøte om nytt regelverk – nulltoleranse for mobbing. Skolen hadde
besøk av representanter fra Fylkesmannen, og inviterte også FAU til å delta. Leder og
nestleder var tilstede.
8) Økonomi: Inntekter kr. 2.000,- som var sponsing av temakveld UngData.
Arrangementet gikk med et lite overskudd. For øvrig ingen utgifter i løpet av
skoleåret. Innskudd pr. 08.10.2017 kr.2.076,-.

9) FAU for 2017-2018 består av:
1.trinn: Anne Standal
2.trinn: Kai Roger Songedal: Kasserer
3.trinn: Aslaug Lia Pettersen: Leder
4. trinn: Carolina Moland
5.trinn: Karianne Bjørnstad Nærestad
6.trinn: Hannelore Karlsen - Sekretær
7.trinn: Alf Eivind Myhren
8.trinn: Lilli Marlen Nygren
9.trinn: Kjell Esperås
10.trinn: Chantal van der Linden

Foredrag om levekår, v/Gunn Karin Songedal, Vegårshei kommune
Vi ser det som viktig for FAU å følge med på hvordan barnefamilier har det i kommunen vår og vi
hadde denne vinteren en temakveld om Ungdata-resultatene fra 2016. Vi inviterte vi Gunn Karin til å
fortelle om levevilkårene, denne gang barnefattigdom i kommunen.
«Samhandling mot barnefattigdom»: et samarbeid mellom 9 kommuner i Aust Agder for å se på
hvordan de aktuelle familier har det, hva som fører til barnefattigdom, hvordan vi kan hjelpe og hva
de selv ønsker og mener. Universitetet i Agder har samlet inn data og gjort intervjuer og
Agderforskning er med.
Veien inn til fattigdom kan komme fort, og kan ramme de fleste av oss. Årsaker kan være
- Uykker, skader, sykdom, samlivsbrudd, gjeld, avbrutt/manglende utdanning, og vi kan se på om
deltidsjobbing kan være en medvirkende faktor, men det er uvisst foreløpig.
Enslige forsørgere og personer med innvandrerbakgrunn er to grupper som ofte opplever å leve med
lav inntekt.
Det er prosentvis flere barn på Vegårshei i barnefattigdom, enn i nabokommunene våre. På
Vegårshei kommer 66 barn (15% av barna) inn under definisjonen «lavinntektsfamilier».
Tallene og mer informasjon finnes her:
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/?region=K0912
Fattigdomstall per 30.03.17 viser at Tvedestrand og Vegårshei kommune har flest barn i
barnefattigdom av de 9 kommunene i Aust Agder.
Da familier ble intervjuet viste det seg at få melder at de opplever dårlig råd som et veldig stort
problem. De løser det med
-Ansvarlig økonomistyring, regninger først, søke billige løsninger, benytter seg av arv, salg/tilbud,
bruker facebook til hjelp.
De opplever det som vanskelig å komme inn i miljøet, og trekker seg ofte unna sosialt liv.
Flere bor i utkantstrøk, der er det oftest billigere boliger. Utfordringen blir at lange avstander krever
bil mht jobb.
Barna opplever ofte mobbing, utfrysning/ at de ikke passer ikke inn, noen sliter med ADHD. Alt dette
kan få følger senere i livet.

Barnefamiliene ønsker gratis fritidsaktiviteter, gratis skoleturer, tilgang til utstyr, støtte til ferietiltak,
og informasjon om dette. De trenger tilstrekkelig transporttilbud. Kulturskolen er lite aktuell da den
koster mye. Fotball og håndball er mer aktuelt da det er rimeligere. Kilandsenteret 365 er et godt
tilbud, det er et samarbeidsprosjekt mellom 10 kommuner som gir et godt og spennende tilbud til
familier og barn, og for ungdom. Senteret ligger i Grimstad, der arrangeres leirer, turer (Fks.
Danmarksturer) Senteret eies av Grimstad Røde Kors.
Et spørsmål som kom opp på temakvelden Ung på Vegårshei denne vinteren mht Ungdataresultatene, var «samkjøring». Samkjøring på kveldene til forskjellige aktiviteter er ønskelig og viktig,
men det er ikke gjort noe med enda. Transport eller samkjøring er dermed et tema som vi gjerne kan
ses nærmere på i kommunen, om det er mulig å få til en fin løsning på det til forskjellige aktiviteter.

Skolemat: innspill og diskusjon: fremlagt av Aslaug Lia Pettersen
Mat er viktig, elevene trenger bra mat for konsentrasjon, og for å holde seg friske og trives.
Helsedirektoratet motiverer og bevisstgjør foreldre og elever nasjonalt med filmen
«Skolemateksperimentet», fra 2016. Filmen viser hvor viktig det er med bra niste og viser hvordan
den gjerne kan være. FAU oppfordrer foreldre og gjerne ungdom, til å ta en titt på filmen sammen,
del 1 og 2: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/skole-og-sfo-mat-

maltider-mat-og-helse-faget#filmer-og-materiell-om-skolemåltid
Nå i Oktober og November har Helsedirektoratet gående en nasjonal sukkerkampanje:
«Sukkerskolen» som skal hjelpe oss til å redusere sukkerinntaket. Målgruppene er barn og unge
mellom 9 og 13 år og oss foreldre. Tema for kampanjen er bevissthet om hovedkildene til sukker:
«Brus, godteri og kaker, at barn og unge får i seg for mye av dette. For mange kan det bli «lørdag hele
uka». Sukkerskolen kan brukes i undervisning, i samtale med en eller flere, i foredrag, eller for å lære
mer selv. FAU anbefaler en titt på dette materiellet også.
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/undervisningsmateriell-om-sukker
Mat på skolen vår:
På skolen vår er det ikke matservering eller fast kantine, annet enn kantine onsdager for 8-10 trinn.
Nista som elevene har med seg er derfor veldig viktig, og opp til elevene og oss foreldre. Til hjelp har
vi skolemelkordningen, som nå heter Skolelyst, og i faget Mat og Helse lærer elevene å «utvikle
ferdigheter og motivasjon til å velge ein helsefremmende livsstil.» - gjennom matlaging, planlegging,
refleksjoner og teori. Faget er nå lagt te 4. 6. og 9.trinn.
«Skolelystordningen» har utvidet seg fra å være bare melkeprodukter til også å tilby smoothie, frukt
og grønnsaker. Det er opp til hver enkelt skole å velge ut produkter som foreldrene kan bestille.
Skolen vår har valgt ut lettmelk, ekstra lettmelk og laktosefri melk. Det ble ytra ønske til FAU i
sommer, om skolen kan utvide slik at vi også kan bestille frukt/grønnsaker og smoothie. Utfordringen
med det er at utdelingen vil ta lengre tid og for å unngå det, må skolen skaffe frivillige som kan stå og
dele ut.
Spørsmålet er dermed: ønsker vi å søke å utvide skolelyst-tilbudet med flere produkter fra høsten
2018, eller skal vi satse på å ta med frukt og grønt hjemmefra, eller skal vi søke å få i gang en
skolefruktordning igjen?

Produktene i Skolelyst er, i tillegg til melk:


Melk med kakaosmak og jordbærsmak uten sukker tilsatt (9kr)



Yoghurt med sukker tilsatt (ca1ss- 10-15gram sukker) (180gram, 9kr)



Yogghurt naturell med musli som er tilsatt sukker ( ca 1ss, 10gram sukker ) 11kr



Minigulrøtter: i pose; 7kr



Eplebiter i pose: 7kr



Fruktdrikk to typer 2,5dl uten tilsatt sukker (konsentrat): 9kr

Med skolefruktordning er det 3kr per frukt, og det subsidieres av staten med 1,50/frukt
«Som Skolefrukt får elevene frisk frukt eller grønnsak hver dag eller på utvalgte dager. Dette kan
være eple, pære, appelsin, banan, gulrot, kiwi, nektarin eller klementin, avhengig av sesong.»
Ordningen er da enten at foreldrene bestiller til sitt barn og velger antall dager, eller at skolen
bestiller til alle/ enkelte klasser: (Finansieres av skolen/FAU/kommunen). Subsidieres også med
1,50kr per frukt. Skolen kan justere den faste bestillingen gjennom hele semesteret og også gjøre
midlertidige endringer dersom for eksempel mange av elevene på skolen skal på dagstur. Skolene har
også mulighet til å legge inn færre dager med frukt/grønt enn fem dager per uke, for eksempel to
eller tre dager.
Det var enighet på møtet om at vi ønsker frukt på skolen på ett eller annet vis, og vi vil veldig gjerne
at det skal bli en løsning som er for alle. Prismessig ligger Skolelyst høyt og det ses dermed på som
mindre aktuelt. Det ble nevnt som forslag at vi kan bytte ut ett av melkeproduktene med «Kakao
uten sukker» for dem som ikke liker vanlig melk. Ved et bytte vil vi unngå å øke antall produkter og vi
unngår at det tar mer tid å dele ut. Vi ser på løsninger fremover og sjekker muligheter, også for
sponsing av frukt, da vi ønsker at ikke kostnadene skal bli vanskelig for noen.
Meninger, forslag, og ønsker om dette tar vi gjerne imot på mail til FAU v/leder Aslaug Lia Pettersen
alp@atletix.no, så tar vi det med oss i vurderingene fremover. Vi ønsker å komme frem til en løsning
som alle kan trives med.

«Annet» på samlingen etter årsmøtet:
Lusekam: FAU har fått forespørsel om å sjekke mulighetene for utdeling av gratis lusekam når det
sendes ut melding om at vi må sjekke hodebunnene. Det er sjekket med helsesøster og det gis ikke ut
gratis lusekam, det må kjøpes på apoteket. FAU anbefaler alle å kjøpe inn lusemiddel og lusekam som
alltid er tilgjengelig. Når vi sjekker for lus er vi nødt til å gre håret nøye for å finne lus. Det er lettest i
vått/nyvasket hår. Du vil kunne se lusen på kammen når du grer nøye gjennom, hvis der er noen.
Dersom alle gjør dette nøye vil vi kunne unngå spredning i stor grad.
Utkast til plan mot mobbing på skolen: Rektor Ingunn Lund ønsker tilbakemelding fra
kommuneledelse, skole, SFO og FAU. Planen er laget som følge av endring i Opplæringslovens § 9A.
FAU vil gi tilbakemelding medio November, etter neste styremøte.

