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VÅGSBYGD SKOLE  

 

Referat FAU avd. Augland 

15/3-21 kl.19.00-20.30  

Microsoft Teams 

MØTEINNKALLER Vegard Dagsvik vegard.dagsvik@vef.no  453 75 331 

MØTETYPE Ordinært møte 

REFERENT Vegard Dagsvik 

DELTAKERE Foreldrekontakter 1.-7. trinn og FAU-leder 

 

NESTE MØTE Mandag 12.04.2021 kl 19.00 – 20.30 

Gjennomgang sist referat, kommentarer i kursiv. 

  

SAK 5 20/21 Ny fau-leder 

Vedtak: Vegard Dagsvik fra 5b ble konstituert som leder ut skoleåret.  

 

15/3- Vegard Dagsvik åpner for å innha vervet også kommende skoleår. 

Foreldrekontakter oppfordres til å kartlegge om det finnes andre aktuelle 

kandidater slik at FAU-leder evt kan velges. 

 

SAK 6 20/21 Innspill til skolens sosiale handlingsplan. 

Vi så på dokumentet sammen og kom fram til at vi generelt savner noe om 

forebyggende tiltak skolen har/vil sette inn - hvordan skolen jobber - for å 

nå delmålene. Slik planen ser ut nå opplever vi at den beskriver delmål og 

hvordan det kan måles om målene er nådd, men den sier lite om veien mot 

målene. Vi savner også noe om hvordan bruke alle de samarbeidsarenaene 

vi har for foreldresamarbeid: foreldremøter, utviklingssamtaler, fau, 

samarbeidsutvalget (SU), skole-miljø-utvalget (SMU) osv. Vi savner også 

noe om hva som utløser skolens aktivitetsplikt. Det ble vist til andre 

skolers mer fyldige planer som ligger tilgjengelige på nettet.  

 

Vedtak: Mogens Albæk utarbeider et skriv som sendes ut til oss alle og tas 

med til SU/SMU. 

 

15/3- Innspill fra FAU er overbrakt til skoleledelsen, planarbeidet 

fortsetter der. 

 

SAK  7 20/21 Fau-leder orienterte: 

 Oppfølging av sak 3 20/21 Rutiner for info til foreldre ved 
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dramatiske hendelser ved skolen: Fau-leder har rettet spørsmål til 

rektor om hvor arbeidet med å utarbeide retningslinjer står p.t.  

15/3- Skolens beredskapsplan legges ved dette referat, eventuelle 

kommentarer/innspill tas evt opp i neste FAU-møte. 

 

 Fau-leder har sendt spørsmål til styret om hvordan det blir med 

lærerstyrte foreldremøter i vårsemesteret etter korona. 

15/3- enighet om at foreldremøter høst/vår i kommende skoleår 

arrangeres av foreldrekontakt og kontaktlærer i fellesskap. 

Foreldrekontakt må i forkant av møtet innhente tilbakemeldinger fra 

foreldregruppen på hva som ønskes tatt opp på foreldremøtet. 

NB! Viktig at alle klasser i fremtiden sørger for å velge klassekontakt for 

kommende skoleår før sommerferien. 

 

 Arrangementet om samarbeid og dialog som vi vedtok i forrige 

møte at vi ville arrangere er satt på vent pga Korona 

15/3- godt og konstruktivt dialogmøte avholdt 12/3 med inspektører, sfo-

leder, SU-leder og FAU-ledere. På fremtidige FAU-møter vil inspektørene 

delta den første halvtimen. 

. 

 

Eventuelt 25.01.2021 Det ble også tatt opp at det er hyppige bytter av kontaktlærere på skolen. 

Dette blir spilt inn som tema til Samarbeidsutvalget/SMU.  

15/3- drøftet i SU, svar gitt  i møtereferat derfra. 

 

Det kom også fram at 5c pr nå står uten foreldrekontakt. Vegard Dagsvik 

vil be noen i 5c om å ta ansvar for å finne en ny foreldrekontakt. 

15/3- status uendret. 

 

Vår «17.mai-general», Karin M. Abrahamsen, informerte kort og utfordret 

4.trinn til å finne en representant til å sitte sammen med henne i 

Vågsbygds 17.mai-komité, samt være parat til å sette sammen en komité 

på trinnet for eventuelt skolearrangement. Utfyllende info ble lagt ut i 

facebook-gruppa (til fau Augland). 

15/3- Karin informerte, alle tradisjonelle 17.mai arrangement er foreløpig 

satt på vent. Vågsbygd 17-mai  komite undersøker andre mulig 

markeringsformer, Karin gir evt tilbakemelding om FAU kan bidra. 

Silje informerer på 4.trinn om at skolearrangement utgår. 

 

SAKER PÅ DAGSORDEN 

SAK 8 20/21 Info om prosess rundt nytt skolebygg 

Info fra FAU-leder. 

Norconsult på, vegne av Kristiansand kommune, leder prosessen Bred 

Medvirkining som samler inn innspill fra berørte parter. (ansatte, foreldre, 

organisasjoner, nærmiljø, etc) Denne skal lede frem til et Rom og 

Funksjonsprogram som definerer ønsket innhold i skolebygg og 

uteområde. 

Det er sendt ut link til digitalt skjema for foreldreinnspill, denne 

undersøkelsen har svarfrist 17.mars. Siden vi først fikk tilsendt feil link 
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har svarperioden blitt kort, Vegard Dagsvik etterspør forlenget svarfrist på 

undersøkelsen. 

Til info så er det nå vedtatt at det skal bygges gymsal. På papiret er denne 

realtivt liten, men innspill er gitt i flere kanaler på at denne ønskes så stor 

som mulig. 

FAU - leder er tatt med i prosjektgruppen sammen med skoleledelsen. 

SAK 9 20/21 Foreldremøter Vår/Høst 

Omtalt under sak 7.  

Vegard Dagsvik tar kontakt med skoleledelsen og drøfter hvordan vi kan 

gjenomføre foreldremøter våren 2021, da vi nok må ta høyde for at det 

ikke vil være mulig å ha fysiske møter pga restirksjoner ifm covid-19. 

SAK 10 20/21 Samarbeid og dialog med skoleledelsen 

Omtalt under sak  7 

Eventuelt 17.mai arrangement på skolen 

15/3- Karin informerte, alle tradisjonelle 17.mai arrangement er foreløpig 

satt på vent. Vågsbygd 17-mai  komite undersøker andre mulig 

markeringsformer, Karin gir evt tilbakemelding om FAU kan bidra. 

Silje informerer på 4.trinn om at skolearrangement utgår. 

  

 15.03.2021 – Vegard Dagsvik 

 


