
FAU møte 03.02.2020 
 
Sak 1 - Skoletomt: Saken mangler i sakslista til oppvekst og kulturkomiteen. Det er kommet et nytt 
tomtealternativ, dette tar tid å evaluere. Saken har høy prioritet i administrasjonen og skal 
presenteres for hovedutvalg i mars/april. 
 
Sak 2 - Tryggere skolevei Tøkje-Moldbakkane: Forelder har tatt kontakt ang. tryggere skoleveg. Det er 
tidligere prosjektert fortaustubb fra tøkje til moldbakkane og gangfelt ved veamyr. FAU er med å 
støtter opp om saken. 
 
Sak 3 - fotograf: Lima foto har tatt kontakt. De ønsker å komme inn på markedet men opplever at 
skolene har «låst» seg til andre fotofirma. Lima skriver at de er bedre på pris, og viser til 
prissammenligning. FAU ønsker å undersøke dette videre og ber om referanser fra Lima. Vi skal også 
prøve å få et motbud fra fotonorden før vi tar en beslutning. 
 
Sak 4 - Video i matpausene - Det er blitt gjort undersøkelser som viser at noen barn blir distrahert av 
video i matpausene, slik at de glemmer å spise maten sin. Rektor formidler at lærerne ved Vea skole 
har hatt elevenes skolemåltid oppe til drøfting både i år og tidligere år. Det skolen tilbyr av aktiviteter 
ved måltidet skal være vurdert og gjennomtenkt. Klassene har ikke den sammen aktiviteten 
nødvendigvis.  Supernytt, høytlesing, filmer med et pedagogisk formål, er eksempler på det som 
tilbys. Vi har diskutert saken i FAU. Vi ønsker en dialog med skolen om hva de mener og vi vil 
diskutere denne saken videre i SU. 
 
Sak 5 - Ballbingen: Vi diskuterer om det er en god idee å reparere ballbinge på en «billig» måte, siden 
det er uklart hvor lenge den skal stå mtp. Ny skole. Det foreslås dugnad. Vi blir enige om å legge ut 
forespørsel på facebooksiden til Veavågen skole. Der vil vi spørre om noen kan være med på dugnad 
på førstkommende lørdag, 08.02. kl.10.00. Bestiller pizza til arbeiderne. 
 
Sak 6 - Barnepraten: Siv Bjørkås ønsker å komme til oss og holde foredrag for foreldre. Hovedtema: 
«Hvordan roe ned barn med sterke negative følelser» og «Hvordan få barna til å sammarbeide.» pris 
er 8000kr. Inkl. Reise. Vi diskuterte saken og ble enige om å gå for dette tilbudet. 
Vi ønsker at dette skal være et FAU-finansiert, frivillig tilbud for foreldrene.  
 


