Referat fra møte i FAU 14. mai 2018 kl.19.00
1. Referat fra SU-møtet 7. mai
Referatet bel gjennomgått. FAU hadde én kommentar til punktet om bildedeling:
FAU tror det kan være nyttig for foreldrene om lærerne informerer om reglene for
bildedeling for eksempel på det første foreldremøtet hvert år. FN-dagen er et
eksempel på et skolearrangement der mange kanskje ikke tenker på at man ikke har
lov til å dele bilder uten å få tillatelse av dem som er avbildet. Sommeravslutning er
et annet.
2. Avgjøre hvilke tre melkeprodukter skolen skal ha i skolelystordningen
Tilbakemeldinger fra foresatte i tekstmeldinger: Fem ønsker ikke kakao, tre ønsket
kakao.
På FAU-møtet var fire for kakao og én imot. Det var ikke nok deltakere til at møtet
var beslutningsdyktig. Det ble besluttet at resten av FAU skulle stemme per e-post.
Etter avstemming på e-post fra resten av styret ble stillingen 9 «for kakao» og 9 «uten
kakao». Leder ønsket flere tilbakemeldinger fra foresatte før evt. bruk av dobbeltstemme.
Innlegg ble lagt ut på FAU sin Facebook-side. Det kom inn 7 stemmer for kakao. Ingen stemte
«uten kakao». Leder avgjør dermed at vi går for kakao uten sukker, lettmelk og laktosefri
melk som produkter tilgjengelig ved høstens skolelyst-bestilling. På møtet diskuterte vi
lettmelk versus ekstra lett melk og ble enige om at vi tror lettmelk er mest ønsket og mest
innarbeidet som drikke. Det har vært få tilbakemeldinger fra foresatte angående dette, og de
få som har vært, går i favør til lettmelk.

3. SMART oppvekst (noen av oss var på kurset i mars)
De av representantene som var på kurset, var fornøyde og syntes kurset var relevant
og viktig. Inntrykk de fremmøtte satt igjen med: I kommunikasjon med barn er det
viktig å fokusere på ros, oppmuntring og barnas sterke egenskaper. Det ble også
nevnt at man gjerne kan være oppmerksom på flere enn bare sitt eget barn, for
eksempel ved å involvere seg på skolen / i barnehagen og gjøre en innsats for å bli
kjent med hele barnegruppen/klassen.
1. Organisere kake og frukt til skoleavslutningen for sommeren (rutinen er klar)
Leder kontakter klassekontakter ang servering. Klassekontaktene får ansvar for å få foreldre
til hvert trinn å lage. 3 kaker og 3 fruktfat pr trinn. Hver enkelt familie tar med egen drikke.
Skolen ordner til på dagen. Foreldre oppfordres til å være med å rydde opp. Det kan være

lurt å gi beskjed om at kaken må kunne spises med fingrene fra serviett. På
avslutningen er det FAU-representantene som serverer kake og frukt. Skolen leverer
servietter.
2. Skaffe 5 nye til FAU innen årsmøtet i oktober (rutinen er klar)
FAU-lederen sørger for at det legges ut info ut på ukeplanen til klassene som trenger
ny representant. Utgående representanter forteller om FAU på foreldremøte.
3. Lekser på skolen og hjemme
Leksefri skole har vært diskutert i media den siste tiden. Derfor ble temaet luftet på
FAUs møte. Det er opp til den enkelte kommunen/skolen å avgjøre om det skal gis

lekser eller ikke. Representantene i FAU-gruppen diskuterte fordeler og ulemper
med lekser slik de opplevde det.
Første konklusjoner:
Muligheter innenfor dagens rammer: Det kan være lurt om det informeres enda
bedre om at det er leksehjelp for alle elever til og med fjerdeklasse ved Vegårshei
skole hver onsdag (ikke bare for dem med SFO-plass). Ellers ble det nevnt at leksene
ofte blir gitt i samråd med foreldrene. Foreldre kan si fra til lærere hvis det blir for
mye lekser. Det er også mulig å ta opp lekser i foreldresamtale med lærer, og foreldre
kan snakke med andre foreldre om hvordan de løser leksene hjemme hos seg.
Videre: FAU-representantene kan be om synspunkter på leksefri skole og
synspunkter ang. lekser generelt (utfordringer, tips, ønsker) fra foreldrene på
foreldremøter. FAU lurer på hvordan leksefri skole er løst på andre skoler.
Kompenseres det med mer undervisning?
4. Mobilhotellene
P.t. oppbevares telefonene til noen klasser i ulåste bokser som ikke alltid er bevoktet.
Rektor har i SU-møte bekreftet at telefoner som er i skolens varetekt, er skolens
ansvar, men eleven må si fra med én gang en eventuell skade er oppdaget.
Arbeidslivsfag er i gang med å lage låsbare skap. Elevene har muligheten til å
oppbevare telefonen i sekken hvis den ikke tas frem.
5. Annet
FAU har søkt BUFDIR om midler til busstransport til ungdomskvelder, og fått avslag.
FAU-representantene kan isteden oppfordre til samkjøring på foreldremøter. Det har
blitt gitt midler til to andre prosjekter:
i. Skisenteret: gratis heiskort + utlån av ski til barn i lavinntektsfamilier
ii. fun365 (Kilandsenteret).

