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VÅGSBYGD SKOLE  

 

Referat FAU avd. Augland 

10/5-21 kl.19.30-20.30  

Microsoft Teams 

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

MØTETYPE Ordinært møte 

REFERENT Vegard Dagsvik 

DELTAKERE Foreldrekontakter 4.-7. trinn og FAU-leder 

 

NESTE MØTE Mandag 14.06.2021 kl 19.30 – 20.30 

Gjennomgang sist referat, kommentarer i kursiv. 

  

SAK 8 20/21 Info om prosess rundt nytt skolebygg 

Info fra FAU-leder. 

 

Innledende fase med bred brukermedvirkning er nå avsluttet og 

oppsummert, det har kommet inn mange og gode innspill. 

 Skolen er nå inne i siste del av utarbeidelsen av «Rom- og 

funksjonsprogram» i samarbeid med Norconsult. Prosessen oppleves som 

hektisk og intensiv, men god. Skolen opplever at sine innspill og behov 

blir ivaretatt. Rom og funksjonsprogram skal være ferdig  i løpet av mai, 

vi vil da få dette tilsendt. 

10/5-RFP er nå ferdig, samt tilleggsnotat fra Norkonsult Se for øvrig Sak 

12 20/21 

SAKER PÅ DAGSORDEN 

SAK 12 20/21 Nytt Skolebygg, Rom og Funkjsonsprogram. 

RFP drøftet, samt gjennomgang av tilleggsnotat, notat legges ved dette 

referat.  

FAU har så langt hatt fokus på følgende områder i prosessen: 

-  At det ble lagt inn rammer til en gymsal, da dette i utgangspunktet 

ikke var inkludert 

- Gode uteområder som også er tilrettelagt for undervisning 

- Nødvendig oppgradering av det som skal beholdes av eksisterende 

bygningsmasse 

- Gode arealer for musikk/scene/amfi, i sambruk/tilknytnig til aula-

musikkrom-gymsal 

- Bistå og støtte skolens ledelse og ansatte, og se til at deres 

medvirkning  blir ivaretatt  
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FAU-leder holder kontakten med skoleledelsen, oppvekstsektoren og etter 

hvert Kristiansand Eiendom.  

 

SAK 13 20/21 Trafikksikkerhetsplan Kristiansand Kommune 2022-2025 

FAU er invitert av Kristiansand Kommune til å gi innspill til ny 

Trafikksikkerhetsplan da denne er under revisjon. 

Innspillsfrist er 20.juni. Invitasjonen legges ved dette referat, del den 

gjerne i de respektive klassefora, innspill sendes til FAU-leder innen neste 

møte. 

SAK 14 20/21 Støtte til avslutning i 7.trinn 

Det har kommet spørsmål om støtte til avslutninger i 7.trinn.  

Skolen har følgende ordning: FAU tildeler kr 300,- pr elev  

SAK 15 20/21 Opprustning av gapahuker i Kjosdalen 

Det har kommet innspill fra skolen om FAU se på muligheter for 

opprustning av to gapahuker i Kjosdalen. 

Anders, Simen og Vegard holder på å undersøke med skoleledelsen og 

grunneiere. 

FAU samtykker i at det kan brukes penger til dette fra FAU-konto. 

Kostnadsoverslag vil bli presentert før en eventuell igangsettelse. 

  

 10.05.2021 – Vegard Dagsvik 

 


