
Referat FAU-møte 8.Januar 2018 kl.19.00 
 

1. Referat fra SU-møtet 16.Nov 2017.  
Vi hadde lest gjennom referatet i forkant av møtet og det var ingen kommentarer 
eller spørsmål vedrørende dette annet enn noen av temaene som vi også hadde på 
sakslista, kommentert lengre ned.  
 

2. Frukt på skolen 
Etter SU-møtet ble det bestemt som en umiddelbar enkel løsning at skolen 
oppfordrer elevene til å ta med seg ekstra frukt hjemmefra, som kan spises 
5minutter i en av skoledagens siste timer (læreren bestemmer når) Vi er enige om at 
dette er en veldig god løsning. FAU vurderte høsten 2017 mulighetene for å skaffe 
gratis frukt til alle elevene på skolen en-to ganger i uka. Prisen estimerte vi til å bli kr 
68.400,- årlig for 2 dager med frukt i ordningen Skolefrukt. Dette er så stor sum at vi 
vurderer det som uaktuelt. Når i stedet skolen oppfordrer elevene/foresatte til å ta 
med ekstra frukt hjemmefra vil det motivere barna og oss foreldre til å tenke mer på 
viktigheten av frukt for barna. Rutinen kan også være medvirkende til at barna våre 
blir glade i en slik vane.  
 

3. Leke/klatre/aktivitetsapparater  
Forrige møte lurte vi på om det er planlagt forbedringer/nye aktivitetsapparater på 
skolen og vi fikk svar fra rektor at det vil komme nytt på småskolen til våren 
(100 000,- er satt av til dette) og resten vil komme når den nye ungdomsskolen står 
ferdig.  
 

4. Samkjøring til aktiviteter utenom skoletid  
På forrige møte ble vi enige om å sjekke mulighetene for en samkjøring-ordning til 
aktiviteter utenom skoletid, slik at det blir lettere for de som bor utenfor sentrum og 
har vanskelig for å bli kjørt til og fra av ulike årsaker. Vi kontaktet kommunen og 
Gunn Karin Songedal v/Psykisk Helse hjalp oss med å sjekke. Resultatet ble at FAU 
laget en søknad om støtte til midler etter råd fra Gunn Karin som kommunen sendte 
for oss, via «Tilskuddsordningen barnefattigdom». Ettersom FAU ikke er en (frivillig) 
organisasjon, kan vi ikke søke selv. Vi søkte om  
Vi avventer svar på denne.   
Forrige møte diskuterte vi også om vi skulle opprette en Facebookgruppe for 
samkjøring til aktiviteter etter skolen, og bestemte oss nå for at vi i stedet vil 
oppfordre foreldre til å holde kontakt for å invitere til samkjøring på de forskjellige 
strekningene. Vi mener at dette allerede er noe som praktiseres av mange, og det er 
veldig bra, at vi tenker på hverandre og hjelper hverandre slik. Vi vil få denne 
oppfordringen ut på melding /ukeplan fra skolen også som en hilsen fra FAU. 
 
 
 



 
 

5. Nettvett og Anti rus temakveld for foreldre/foresatte 5-10.trinn 
Det var stor interesse på SU-møtet i høst for at FAU arrangerer nettvett og antirus temakveld 
for foreldre/foresatte 5-10.trinn. Det er nå fastsatt og invitert til onsdag 14. Februar 2018 kl. 
18-19.30 i Personalrommet på skolen. Margrethe Solvang og Morten Tobiassen vil holde 
denne kvelden åpen for spørsmål underveis og de mener det er best at kvelden er kun for 
oss foreldre/foresatte. De vil ta opp samme temaer som de gjorde til 10.trinn elevene høsten 
2017: Snapchat, Facebook, deling av bilder og personlig info, mopedkjøring, alkohol, rus, 
doping» Temakvelden gjøres gratis. SU ønsker en fast årlig ordning på dette, som arrangeres 
av FAU, derfor vil vi etter arrangementet spørre Margrethe og Morten om dette.  
Politikontakt på Vegårshei er Margrethe Solvang 952 90 407: politikontakt Vegårshei.  
 

6. Hvilke 3 produkter skal være i Skolelystordningen fra høsten? 
Ref referatet fra forrige FAU møte spurte i innlegg på Facebook siden til FAU før jul 
hvordan stemningen er for å bytte ut ekstra lett eller lettmelk med kakao uten 
sukker. Vi beholder laktoseredusert melk uansett. Kakao uten sukker er også laget av 
laktoseredusert melk og det er derfor den er litt søt. Den er ikke tilsatt noen form for 
annen søtning. Både kakao uten sukker og ekstra lett melk er tilsatt vitamin D. Vi må 
avgjøre hva vi ønsker innen utgangen av Mai, da vi må ta kontakt med Berit Kristiansen slik at 
utvalget skjer i samarbeid med FAU og er klart til neste skoleårs bestillinger. Vi vil spørre 
elevrådet på skolen hva som er ønskelig, og i innlegg på Facebooksiden igjen. Melding om 
hva som ønskes kan sendes til Aslaug på 47678111 også.  
 

7. Bekymringsmelding om skolebussen inn Våjeveien (er behandlet) 
FAU fikk melding fra foresatte om at skolebussen kjørte altfor fort her og at foreldrene var 
bekymret for barna går av og på bussen. FAU meldte raskt videre til skolen og skolen til AKT. 
Det er veldig flott at FAU kan fungere som en slik varsler 
 

8. Helsesøster på skolen 
Helsesøster er på skolen mandager ble det nevnt på SU- møtet og det skal ses an 
hvordan det går fremover. Vi snakket om at vi ønsker at elevene skal få mulighet til å 
kunne gå til helsesøster en dag til i uka, om skolen kan ha en annen kontaktperson til 
samtale i tillegg. Et annet forslag var SMS-tilgang til helsesøster eller annen 
kontaktperson. Ved SMS er det kanskje også lettere å ta kontakt, og det blir ikke 
tidsbegrenset. I tillegg lurte vi på om det er mulig å finne et annet rom til helsesøster 
som ikke krever at eleven må gå gjennom personalrommet til lærerne. Vil det bli et 
annet rom når den nye ungdomskolen er ferdig kanskje?  
 
Tilbakemelding fra Ingunn Lund etter møtet var at skolen allerede er i gang med å 
finne alternative samtalerom for helsesøster. Det er usikkert når dette kan være klart, 
men skolen deler vårt syn om behovet. Ingunn vil ta opp SMS-mulighetene med 
helsesøster og hennes leder. Når det gjelder andre samtalepartnere enn helsesøster, 
er det skolens rådgiver og sosiallærer som ivaretar dette. 

 



9. Mobilhotell, nye regler  
Brev til foresatte fra Ingunn ble lest og godkjent av oss i FAU før utsendt. Et par 
tanker ble oversendt Ingunn fra FAU og besvart:  
Hvordan får elevene tak i sin telefon hvis de for eks. må hjem tidligere/ til legen og 
ikke kontaktlæreren er i nærheten? -Ungene som vil lure skolen, får dette til: de tar 
med 2 telefoner (og leverer en) eller de sier at de ikke har med seg telefonen. 
Sanksjoner?  
 
Tilbakemelding fra Ingunn Lund: «Skolens sentralbord er betjent alle dager kl. 8-15, 
og elever og foresatte kan henvende seg der ved behov for kontakt i løpet av dagen. 
Elevene får lov å ringe fra denne telefonen i akutte tilfelle, som f.eks ved sykdom. Hvis 
elever ikke leverer telefon etter rutine, og dette blir oppdaget, vil hjemmet bli 
kontaktet» 
 

10. Annet: Ønsker mer informasjon fra Helsesøster om HPV-vaksinen 
Et ønske om mer informasjon om HPV vaksinen og eventuelle bivirkninger kom opp. 
Vi vet at HPV-vaksine tilbys og settes av Helsesøster på skolen til alle jenter i 7.trinn, 
etter samtykke fra foreldre/foresatte. Foresatte til jentene i 7.trinn får en brosjyre fra 
Helsesøster få dager før vaksinasjonsdagen. Vi diskuterte og ble enige om at det kan 
være ønskelig med mer informasjon fra Helsesøster, og gjerne litt tidligere enn dager 
før. Vaksinen ble tilbudt første gang i 2009, og langsiktige virkninger og bivirkninger 
har vært omdiskutert i medier. Vi ser nå at Folkehelseinstituttet i Januar 2018 
informerer om at vaksinen også vil tilbys alle gutter i 7.trinn, så vi regner med det vil 
komme mer informasjon fra Helsesøster snart om dette. 
https://www.fhi.no/nyheter/2018/tilbud-om-hpv-vaksine-til-gutter-fra-hosten-2018/ 
Vi hører med Helsesøster Bjørg Lia, og tar dette punktet opp igjen på neste møte. 
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