
Referat fra FAU-møte, Helland skole 12.11.18 

Til stede: Gisela Smith-Nilsen, Øyvind Åkre, Linda Fjørtoft Aas, Ann-Iren Aas, Brit Guro Rypdal 

Hovden, Linn Hege Kjersem og Monika Aas.  

 

1. Info fra Øyvind Åkre, leder. 

Øyvind sender mail til alle klassekontakter før neste møte. Klassekontakter skal orientere 

foreldre om at de kan melde inn saker til FAU. 

 

2. Godkjenning av protokoll fra FAU-møte 03.09.18. 

Ingen merknader. 

 

3. Foreldremøte, avklaring av ansvarsrolle.    

Tydeliggjøring av ansvarsroller. Temaplanen er revidert og ligger på hjemmesiden til Helland 

skole.  

4. Status på lekeområdet.   

Merking: det har blitt merket/satt opp noen stolper i området labyrinten, de andre stolpene 

vil blir satt når det har (på nytt) blitt fjernet kratt på området. 

Planering: det er ikke økonomi/kapasitet til å begynne med noe større prosjekt, som å «snu» 

jorda og ha på mer jord/mold og så i gress. 

Sikring av området med netting/gjerde: dette har blitt satt opp på investeringsbudsjettet 

2019. Dette vil bli politisk behandlet. 

Fjerning av kratt: Krattet og skogen som ble fjernet våren 2018 har vokst fort opp igjen. Det 

vil bli gjort en omgang til med fjerning av krattskog i Labyrinten. 

Uteområdet «mellomsteget»: Området ved SFO har blitt oppgradert. Det er litt midler igjen. 

Prøve å få gjort noe med det i løpet av våren/sommeren 2019. 

 

5. Brukerundersøkelse høst 2018. 

Oppfordre alle å gjennomføre undersøkelsen. Klassekontakter kan skrive påminning på 

facebook siden til klassen.    

 

6. Møteplan for FAU våren 2019. 

Neste møte 11.02.18 kl.18:00-20:00 

Sak til møtet; høringsdokument – endring av skulestruktur i Vestnes kommune.  

 

7. Status politisk arbeid med skolestruktur. 

Skuleutvalget skal først legge fram høringsdokumentet til kommunestyret i januar 2019.  

Saka skal så ut på høring, 6 ukers høringsfrist. Dokumentet blir lagt ut på kommunen sin 

hjemmeside. Saka skal diskuteres i FAU.  

 

8. Organisering av FAU-møtene.  

a) Første del av møtet deltar rektor.  

b) Andre del av møtet deltar medlemmer. 

Ønske fra medlemmene å ha todelt møte, der rektor deltar på første del av møtet. Saker som 

skal tas opp skal være innen FAU området. Saker bør meldes inn på forhånd. Kan også ta opp 



saker spontant eller saker som kan tas opp ved neste møte. Alle tilstede enige om 

organiseringen fremover.  

9. Nasjonal rapport over bruk av Narkotika i Ungdomstrinnet. 

Har vært skriv i avisen i sommer om at ungdommer i Vestnes kommune hadde høy bruk av 

cannabis. Anbefaler at tema om denne problematikken blir tatt opp på foreldremøte. 

 

10. Kurs/informasjon til foreldre/elever om nettmobbing.  

Informasjon fra elevrådet; har vært mye nettmobbing på ungdomsskolen spesielt blant 

jentene. Oppfordrer å fortsette å ha fokus på dette området. Om dette utarter seg så kan det 

være et alternativ å se på andre tiltak som for eksempel barnevakten.no. 

Godt tiltak med innsamling av mobiltelefoner i skoletiden. 

 

11. Bredden på veien inn til rundkjøringen. 

FAU vil komme med en ny uttalelse om problematikken om rundkjøringen over 

ungdomsskulebygget. Saka skal sendes til eigedomsdrift i Vestnes kommune. 

12. Eventuelt. 

Saker til neste møte;  

Høringsdokument – endring av skulestruktur i Vestnes kommune. 

Skolebuss. 

 

 

 

 

Referent                                                   

Monika Aas 

 

 


