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Veavågen skole 

Referat felles SU – Skolemiljøutvalg - Fau 
14.09.2022 
 
Til stede Fau: Lars Østhus (1a), Marte Selliken Johannessen (1b), Cecilie K.Leknes 
(2a), Ragna M Hereid (2b) Rønnaug Knutsen (2c) Lise Marie Sund (3a), Solveig K 
Hausken (3b) Sverre D Bårdsen (4a), Gry Karoline Svendsen (4b), Kari S H 
Sandhåland (5b), Lene Kristin Østhus (6a), Bjørn S Berg (6b), Petter Leknes (6c), 
Agathe Charlotte Gaupås (7a)  
 
Forfall: Bente Nybøe (3c), Anette Mundal (5a) Heidi V Brune (7c) 
 
Til stede Su: leder og nestleder fau, Peter Kvebæk Skår, Randi Østhus, Katrine 
Sævik, Aud Evelyn Pedersen, og Elia Aase 
 
Forfall: Malene Revheim Lunde, May Synnøve Rygh  
 
  
10/21 Godkjenne innkalling 
Su blir kalt inn via mail, elevene får papirinnkalling og Fau inn via Visma.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
11/21 Fellesmøter Su/Smu og Fau 
Rektor og Fau-leder har sett på om en kan gjennomføre hele, eller deler av, møtene 
sammen da mange av sakene er de samme. 6 av 9 medlemmer i Su har hørt alt fra 
før. Det er ingenting som sier at vi ikke kan gjøre dette, men viktig at medlemmene er 
enige. Su har 2-3 møter pr år, Fau noe flere.  
Fordel er at det blir 1 møte og at Su og Fau kjenner hverandre bedre. 
Ulempe kan være hvis en trenger å diskutere noe uten det ene part møte til stede.  
Hvis Su har noe å snakke om uten fau, kan de starte opp litt før og Fau kan stoppe 
igjen etter at Su-medlemmene går. Flere fau enn su 
 
Ingen insigelser. 
 
Vedtak: Når Su-smu har møtet, kan de gjennomføres sammen med fau.  
 
 
12/21 Su og Smu  
Opplæringslova §11-1 og §11-1a sier at utvalgene kan gjøres om til ett, men da  
må elever og foreldre være i flertal.  
 
Utvalget består av 3 ansatte, 2 elever, 2 foreldre og to kommunale (politiker og 
rektor). Rektor har ikke stemmerett.  
 
Vedtak: Kommer det til en avstemming under Klasse/skole-miljø-punktet på møtet, 
mister skolerepresentantene en stemme. Da blir elever og foreldre i flertal i disse 
saker. 
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13/21  Konstituere Fau 
Leder: Bjørn S Berg   
Nestleder: Henriette Braavig   
Sekretær: ble ikke valgt 
Kasserer: Lars Østhus     
 
7c må velge ny representant til Fau. 
 
 
Konstituere Su-Smu 
Leder: Katrine Sævik (pedagog) 
Nestlederer: Bjørn S Berg (Fau-leder) 
Sekretær: rektor 
 
 
14/22 Elevrepresentantene har ordet 
Leder  i år er Peter K Skår (7a) og nestleder Malene R Lunde (7c) , Sophie Danielsen 
(7c) valgt til sekretær.  
Elevrådet hadde snakket om hærverk på ettermiddagstid. Søppel, glassbiter, snus og 
røyk ligger rundt om kring når elevene kommer om morgene. Elever rydder i 
skolegården hver mandag og fredag. Dette går på omgang mellom klassene. Skolen 
har kjøpt opp en maskin til å få opp glassbiter fra asfalten. Peter spurte om hva fau 
tenker at en kan gjøre med dette. 
Hele bygda har ansvar her påpekte fau. Voksne bør gå innom når de er ute og går 
tur. Fau mener at på tidlig ettemiddag er det barn som er på skoleplassen, på 
kveldstid var det ungdomsskoleelever men også eldre ungdommer. Kan vi skrive om 
det til bygda, få voksne om å ta turen innom for å begrense? Skolen og fau skriver i 
lag om dette i Visma til foreldrene og på facebooksiden  Veavågen – Ka Skjer?.  
 
Peter fortalte videre at det er kamp om de ulike banene på skolen, fotballbane, 
fotballbinge og basketballbane. Elever som ikke har noen bane i det enkelte friminutt, 
kommer noen ganger og ødelegger for de som har. Da mister klassene tiden sin på 
baner. Skolen har planer om å henge opp lapper slik at alle vet hvem det er, og 
rektor skal ta emnet opp med de voksne på skolen slik at vakter passer på denne 
problematikken.  
 
Veavenn blir arrangert av elever  hver tirsdag og torsdag. De arrangerer leker som 
andre kan være med på. Elevrådet ønsker en dag til. Det skal Veavenn-lærer og 
lærerne se på. Fau lurer på om en trenger nye leker. Utlånsboden trenger nytt utstyr 
bekrefter Peter. Peter tar det med tilbake til elevrådet som kan se på hva en ønsker 
seg inn i utlånsboden.  
 
 
 
 
15/21 Inkluderende skolemiljø 
Er fokus gjennom hele skoleåret. I personalet, på fellessamling, i klasserom og på 
ulike aktiviteter. 
Skolen har en egen plan for et trygt og godt skolemiljø. Vi er midt i en revidering av 
denne. Den skal revideres annen hvert år.  
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Rektor viste noen plansjer fra siste elevundersøkelse, bla ang trivsel, trygghet, 
mobbing, samt bilder fra venneuke og fellessamlinger. Tiltak som skolen gjør for å 
skape VI-følelse. Vi er Veavågen skole og vi skal ta vare hverandre.  
 
 
Arrangementer som inkluderer foreldre dette skoleåret:  
08.12.22 Julemusikal 
U 24 Veagøy m/foreldrekveld 
 
 
16/21  Nye Veavågen skole 
Tegningene er nå låste. Skolebygget blir over 3 etasjer. Alle trinn vil ha et 
fellesområde og egen inngang. Det er lagt opp til noen store klasserom og noen litt 
mindre. Alle trinn får 2 grupperom hver.  
Midt i skolen blir en aula til 400 elever. Sfo, skolebibliotek og musikkrom ligger til 
aulaene og kan benyttes til sambruk.  
Idrettshallen ligger med egen inngang. En kan også kommer inn der via skolen. 
Hallen kan deles inn i to gymsalen og har 4 garderober.  
 
Det jobbes med uteområdet. Her skal bli plass til en ballbinge, en fotballbane, en 
baskeballbane, ulike lekeområder med føyser, turnstenger, klatrestativ, vannlek og 
frilek. Sykkelparkering blir det ved 3 sykkelstier inn mot skolen, med tak over. 
Utelekeplass med tak over til elevene ønsker skolen seg.  
 
Skolen skal sendes ut til anbud i november.  
 
Rektor fortalte at skolen mister parkeringsplassen og ballbanen sin i februar. Da skal 
en jobbe med tomten til den nye skolen, og må lage vei for tunge kjøretøy.  Det vil si 
at elevene må klare seg uten ballbanen de siste 2,5 år på skolen. 
 
Fau reagerte på dette. De mener det er sagt at elevene skal skjermes i 
byggeperioden, og at mange elever bruker denne i skolen. Det bekrefter rektor. Fau 
og Smu er redd for at dette vil påvirke skolemiljøet da mange elever ikke får holde på 
med fotball, noe som er en stor del av mange barn sine interesser. Fau lurer på om vi 
kan få inn noe annet, noe som kan kompensere. Rektor fortalte at lærerne nettopp er 
orientert og de ble enige om å tenke gjennom alternative opplegg, og ta emnet opp 
igjen.  
Fau vil sende et protestskriv inn til kommunen om dette.  
 
 
17/21 Informasjon fra skolen 
Skolen mangler for tiden en inspektør. Ny er ansatt, Eirik Nordbø Tjøsvoll, som 
starter opp 1. nov. Skolen har også jobbet med å få på plass en ny lærer. Det har 
vært en krevende jobb, da det ikke er mulig å få tak i pedagoger med godkjent 
utdannelse. Denne personen er på plass nå. 
 
Pedagogisk satsing er fortsatt LK 20 og tverrfaglig undervisning. I tillegg har en fokus 
på faggrupper i norsk og matematikk. Det vil også bli emne på kursdager. Fokus på 
faggrupper er satt i gang etter en vurdering av resultater på nasjonale prøver.  
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Elevundersøkelsen blir gjennomført hvert år. Etter en vurdering av disse resultatene 
har skolen valgt å ha fokus på at alle har det trygt og godt, samt motivasjonen hos 
elevene.  
 
 
18/21 Aktuelt fra Fau 
Leder forteller at en ble enige om å arrangere et felles foreldremøte i høst. En har lyst 
å ta fram emnet grensesetting. Forslag om foreleser kom. Leder sjekker ut.  
 
Julemarknaden 24.-26.nov gir inntekt til fau. Da må alle i fau bidra. 
Fau fikk påpekt at det er viktig å bruke samme priser som de andre kafeen en deler 
telt med. Fau må ha et møte i forkant av marknaden. 
 
Fau vil gi litt penger til lekeutleie til elevene, inntil 15000,- Elevrådet setter opp et 
ønske.  
 
Fau har siste året brukt penger på border og stoler til bruk i gymsalen. Det er penger 
skolen kom inn med, som er brukt.  
 
 
19/21 Eventuelt 
 
 
 
 
Referent Elia Aase, rektor   


