
Referat fra årsmøtet FAU 06.11.2017 
 
 

1. Nestleder 

Hannelore Karlsen sa seg villig til å bli nestleder, og Anne Standal takket ja til å bli 
sekretær. 

2. Tilbakemelding på utkast for «Plan for trygt og godt skolemiljø» 

FAU hadde ingen innsigelser til utkastet bortsett fra at vi er usikre på om det stemmer at 
foreldrenes forsikring av bl.a. mobiltelefoner ikke gjelder på skolen (s. 14). Dekkes det 
ikke av utvidet reiseforsikring? 

3. Skolelyst: skal vi søke å beholde ekstra lett melk, laktosefri melk og erstatte lettmelk 
med kakao uten sukker? (oppfølgingsspørsmål etter diskusjon på årsmøtet 9. 
oktober) 

FAU er usikre. Selv om det er liten prisforskjell mellom lettmelk og ekstra lett melk, er 
lettmelk det aller billigste alternativet. Sjokolademelk er relativt dyrt. Kan det være 
uheldig å bytte ut billigste alternativet med et som er betydelig dyrere? Det er også 
grunn til å spørre om det er mange som liker lettmelk, men ikke ekstra lett melk.  

Det er ikke nødvendig å ta noen beslutning før våren. Leder spør først rektor hva som 
vanligvis blir bestilt. 

4. Frukt til alle: Hvordan skal vi løse det? Skolefruktordningen eller sponsing? 

Hannelore Karlsen har spurt Aud Vegerstøl på Frivilligsentralen. De kunne av praktiske grunner 
ikke stille med personer som deler ut, men FAU kan søke dem om sponsing.  

I første omgang undersøker Chantal van der Linden om det er mulig å få midler via Samba-
prosjektet. 

I tillegg til Frivilligsentralen kan vi søke følgende aktører om sponsing: 

 Lions 
 Brownells 
 Vegårshei helselag 
 Bygdekvinnelaget 

Eventuelt kan det også arrangeres lotteri. 
 
Ved priser fra skolefruktordningen på skolefrukt.no vil det koste 3 kroner x 300 elever x 2 dager i 
uka, x 38 uker = kr 68 400,- i løpet av ett skoleår. 

 

Ansvarlige for gjennomføring: Chantal van der Linden og Hannelore Karlsen 



Utdeling: Er det mulig å få utdelingen til å passe inn i timeplanen til assistenter eller lærere med 
nedsatt undervisningstid? 

5. Lekeplass/uteområde: Skal vi komme med forbedringer?  

I første omgang lurer FAU på om det foreligger noen plan for uteområdet og om 
lekeapparatene som er fjernet, kommer til å erstattes med noe nytt. Ellers har FAUs 
representanter inntrykk av at en ny lavvo og klatrevegg og balansestokker (som på Espeland) 
kunne være populært. Vi fikk svar fra rektor Ingunn Lund rett etter dette møtet at : … «det 
foreligger planer for å utbedre lekeområdet/skolegården. Noe av dette er tatt inn knyttet til 
utbygging av ny u-skole, og noe er under planlegging ved allerede tildelte midler (kr. 
100.000,- til småskoletrinnet). Vi håper småskolens uteområde vil bli utbedret til våren. 
Resten vil stå ferdig sammen med ny ungdomsskole." 

 

6. Samkjøring til aktiviteter utenom skoletid: Skal vi se på muligheter i kommunen? 
(oppfølgingsspørsmål etter diskusjon på årsmøtet 9. oktober) 

Tidligere ga fylket tilskudd til subsidiert taxi i forbindelse med ni-to  og Villheia . Chantal van der 
Linden spør Gunn Karin Songedal om vi kan få til en lignende ordning igjen. 

Et supplement kan være en Facebook-gruppe, f.eks. med tittelen «Samkjøring til aktiviteter på 
Vegårshei». Tanken er at de som likevel skal kjøre barn/ungdom til aktiviteter og har plass i bilen, 
kan legge ut beskjed om dette. Påmelding kan ordnes via PM (personlige meldinger). 

7. Eventuelt annet 

Beskjed fra rektor: Det skal arrangeres en nettvettdag for elever på ungdomstrinnet. FAU 
kan kontakte politiet om de ønsker en nettvettkveld for foreldre. 

FAU rekker ikke å arrangere dette før jul, men tar det opp på neste møte. 

8. Neste møte er 8. januar dersom det ikke meldes inn noe som haster, fra foreldrene.


