
 
 

REFERAT FRA FAU – MØTE 12.10.22 

Tilstede: Britt Susanne Lunden, Margrethe Ånestad Røer, Inga Ettestøl, Linda Myre, Heidi Skajå 

Vefald, Anne Sofie Lia, Hege M. Selås, Marit Olsen, Camilla Mølbach, Geir-Eivind Kile, Alfhild 

Kristensen og Elin Oland (møtte som forelder, ellers er de øvrige styremedlemmer). 

1. Valg  

Leder: Inga Ettestøl 

Nestleder: Marit Olsen 

Kasserer: Geir-Eivind Kile 

Sekretær: Linda Myre 

 

Gjennomgang av hva det vil si å være i FAU. Alle oppfordres til å lese vedtektene hjemme. De 

ligger på kommunenes hjemmeside. Vi oppfordres også til å lese den siste tilstandsrapporten. 

Diskusjon av hyppighet av møter opp mot vedtektene. Det har blitt en del amputert siste 

periode pga. pandemien, men at vi nå tenker oss minst 4 møter pr. år – og flere hvis behov. 

Rektor kan inviteres til møter, og vi tenker at det vil vi minst x 1/år. 

FAU har gjerne bistått ved skolearrangementer som skoleavslutningen på sommeren, og tar 

imot saker underveis hele året. 

 

2. Planlegging av SU – møter 

Leder må møte ihht. vedtektene. Nestleder er allerede med i SU som SFO - 

foreldrerepresentant. Avtales derfor at kasserer møter sammen med leder. Vi må finne ut av når 

neste SU - møte er. Vi ønsker å lufte sakslisten til SU i FAU, fordel om vi rekker et møte til før SU.  

 

3. Praktisk 

Taushetserklæring. Underskrives av alle neste gang. Ligger ferdige maler i permen som ny 

sekretær overtar før neste møte.  

Nøkkel til personalrom ble levert ny FAU – leder.  

 

4. Oppsummering av de siste års saker og diskusjoner 

Informasjon om hva slags saker som har vært oppe i FAU. Eksempler var skolegensere, 

retningslinjer for pakkekalendere på skolen, forebygging av rus, trafikksikkerhetsplan, korte 

dager for småskolen mv. 

 

5. Saker 

Det var ikke kommet inn noe saker før møtet, men vi fikk disse innspillene underveis; 

 

 Psykisk helse i Tvedestrand har et drop-in tilbud for alle, også ungdommer. Hva slags tilbud 

har Vegårshei? Vi har skole -helsesykepleier. Har vi noe tilsvarende tilbud der allerede? Vi 

har enda ikke fått ansatt en kommunepsykolog, selv om det er lovfestet. Hvor står denne 

saken? FAU ble enige om at psykisk helse blant elever er noe vi ønsker å jobbe med. At det 



 
 

må finnes relevante tilbud med påfølgende ressurser for både å kunne forebygge og 

behandle psykisk uhelse blant skoleelevene.  

 

 SFO – tilbudet. Noen elever mener det er kjedelig. Det har vært gøyere før, er det noen som 

har sagt. Leksehjelp på onsdager gjør til at det er problematisk å få til så mye opplegg denne 

dagen, blant annet. Andre elever igjen, vil gjerne på SFO. Kommentar på at det burde være 

litt kjedelig for de største, som snart er ferdige – akkurat som barnehagen kan oppleves 

kjedelig for noen av de større barna. 

Kom ikke til noen konklusjon eller forslag til endring her. 

 

 Har leksefri vært oppe som en sak? Nei, var svaret. Ikke diskutert noe mer rundt det. 

 

 Diskusjon rundt tallkarakterer. Skaper det unødig stress? Hva med å ha vurderinger 

istedenfor?  Innspill på at ved å utelate tallkarakterer, så vil antagelig overgangen til VGS bli 

stor. Vi snakket om at dette går an å ta opp på de aktuelle trinnene. Det går an å ønske at de 

lar være tallkarakter på noen oppgaver/ prøver. Kan for eksempel tas opp på foreldremøter. 

Usikkerhet om det finnes bestemte retningslinjer for om de må ha tallkarakterer på 

ungdomsskolen. Flere har inntrykk av at elevene fort venner seg til å bli vurdert med 

tallkarakterer. 

 

6. Hva skal vi gjøre? 

Lage årshjul FAU.; møteplan mv. 

 

Under pandemien ble snakket om at det skulle arrangeres elevkvelder/ aktivitetsdager, gjerne 

på tvers av trinn, bare pandemien roet seg og det ble tillatt. Vi ble enige om at den tiden måtte 

være nå, og at vi må etterlyse dette av skolen.  

 

7. Neste møte 

Vi avtaler nytt møte 16.11.22 kl. 18. 

 

 

Ref. Linda Myre 

 

VEDLEGG 

Ny oversikt over FAU med kontaktinformasjon.  

Til oversikt på skolen og til å ligge på kommunenes hjemmeside.  

 

 

 

 

 



 
 

FAU – OVERSIKT 2022/ 2023 

 Klasse 
 

Navn Telefon E – post Rolle Varighet igjen 

1 Tone Ufsvatn 
Bjørnstad 
 
 
 

48023150 toneufsvatn@hotmail.com   2 år 

2 Hege M. Selås 
 
 
 
 

97119962 hegemselas@hotmail.com   1 år 

3 Marit Olsen 
 
 
 
 

97541329 maritolsen@live.no  Nestleder 2 år 

4 Inga Ettestøl 
 
 
 

95126213 inga_matmor@hotmail.com Leder 2 år 

5 Linda Myre 
 
 
 
 

99292972 lindamyre@gmail.com  Sekretær 2 år 

6 Ingvild 
Israelsen 
 
 
 

97595279 ingvildis@yahaoo.no   1 år 

7 Anne Sofie Lia 
 
 
 

97081309 ms_sophie83@yahoo.com   2 år 

8 Camilla 
Mølbach 
 
 
 
 

90280814 camillamolbach@gmail.com  2 år 

9 Geir-Eivind 
Kile 
 
 
 

47662279 kile@live.no Kasserer 2 år 

10 Heidi Skajå 
Vefald 
 
 
 

93029284 heidiska@hotmail.com   1 år 
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