
FAU-møte 12. mars 

Temakveld om nettvett og anti-rus 14.02.2018 
Det kom 35 personer som hørte Margrethe Solvang og Morten Tobiassen fra politiet fortelle om 
nettvett, rusbruk og status på Vegårshei. Det ble også gitt konkrete tips og eksempler på løsninger, 
både fra politiets og fra tilhørernes side. Referat ligger på FAUs Facebook-side. 

Det ble ytret ønske om arrangementer også for forelder med yngre barn, og det ble spurt om det blir 
flere temakvelder. Det finnes foreløpig ingen faste planer, men FAU kan ta kontakt med politiet igjen 
i høst.  

FAU mener at det er viktig at foreldre får informasjon om hvilke regler som gjelder for samtykke i 
forbindelse med publisering av bilder fra skolens arrangementer, og vil nevne dette for rektor.  Det 
kan f.eks. gis informasjon til hver nye førsteklasse og i forkant av skoleavslutninger. 

FAU ønsker dessuten å foreslå at klassens foreldrekontakter tar opp tips fra referatet og snakker om 
13-årsgrensen som gjelder for sosiale medier, på foreldremøter.  

Det ble også informert om en del tyverier ved skolen og i idrettshallen. FAU mener skolen bør 
engasjere seg i dette. Forslag: Temaet kan tas opp i alle trinn, det kan sendes SMS til alle foreldre, 
politikontakten kan komme på skolen og informere hvert klasserom. 

Kakao i stedet for ekstra lettmelk/lettmelk? 
Dette tas opp igjen på neste møte. 

Bekymringsmelding om bråk på buss  
En minibuss i skoleskyssordningen kjørte i grøfta pga. urolige barn. Det hele forløp heldigvis 
udramatisk. Lærerne har nå fått beskjed om å si fra til elevene at de ikke måtte forstyrre sjåføren. 
Busselskapet hadde ikke rapportert hendelsen til skolen. Rektor har derfor bedt busselskapet skjerpe 
rutinene for varsling av skolen. 

HPV-vaksinen, informasjon  
Helsesøster gir vanligvis ut brosjyrer med lenke til helsedirektoratet før HPV-vaksine, og foreldre blir 
bedt om å skrive under på samtykkeerklæring. FAU regner derfor informasjonsbehovet for å være 
dekket, og foretar seg ikke mer i denne saken. 

Fotografering på skolen  
FAU har fått forespørsel/reklame fra en ny fotograf. Det er administrasjonen på skolen som vanligvis 
velger leverandør av fototjenester. FAU foretar seg derfor ikke noe på bakgrunn av denne 
forespørselen. Det ble imidlertid nevnt at flere savner ordningen med skolekatalog (bilde av alle 
elevene ved skolen). 

Samkjøring til aktiviteter utenom skoletid  
FAU har søkt om tilskuddsmidler til skyss til ungdomskvelder og venter på svar. 



Annet 
Barnehagene på Vegårshei og kommunen går sammen om å organisere SMART oppvekst-kveld 
tirsdag 13.3.  Arrangementet retter seg mot foreldre/foresatte, besteforeldre, ansatte i 
barnehage/skole og ledere for lag og foreninger og handler om god og positiv kommunikasjon med 
barn og unge. 

Etter møtet fikk vi svar fra Ingunn Lund på følgende:  
Tyverier i hallen/på skolen: 
Det vi snakket om på møtet var allerede tatt opp og håndtert både med informasjon og samtale i 
berørte klasser, og med bistand fra politiet. Skolen har fulgt politiets anbefalinger i håndteringen, og 
har endret rutinene f.eks. knyttet til oppbevaring av verdigjenstander og mobiltelefoner. 

Fotografering: 
Hefter med foto av alle i hvert klassetrinn er tilgjengelige for alle hvert år. De må bestilles av 
foresatte for hver enkelt elev, men de er gratis. 

  


