
Referat fra Fau-møte Vormedal Ungdomsskole, 28/9-21	
	
 
Tilstede:	
Oddgeir Eilerås 8a	
Alf Kåre Martinsen 10a	
Jarle Østenstad 8d	
Charlotte Bersaas 9d	
Ragne Elin Meling 10b	
Maria Øvregaard 9c	
Kenneth Sørensen 8b	
Hans Rossander 10e	
Linda Bokn 10c	
Åshild Lothe 9b	
Eivind Bergland 9a	
Elin Bay Eikemo 10d	
	
 
Alle i styret stilte til gjenvalg og ble valgt ved akklamasjon	
Leder: Eivind Bergland	
Nestleder/kasserer: Charlotte Bersås	
Sekretær: Elin Bay Eikemo	
Smu-rep: Åshild Lothe	
	
 
Referat fra forrige møte ble opplest og godkjent, med kommentar:	
Fau bør opprette vedtekter og bli registrert i Brønnøysundregistrene for å enkle overgang til 
ny kasserer og mulighet for evt. salg v/ arrangementer.	
Neste Fau-møte blir stiftelsesmøte. Oddgeir Eilerås er leder i kommunal Fau og hjelper til 
med dette.	
	
 
En forelder på Vormedal har ytret ønske om at 202 skal gjenoppta den gamle ruten via 
Moksheimåsen, og ønsker at Fau skal spille dette inn til Kolumbus.	
Ingen ytret uenighet om dette, så det blir gjort snarest.	
	
 
Det er enighet om at Fau-representanter i utgangspunktet blir valgt for tre år når 
ungdommen starter i 8. klasse. Dette må formidles til skolens ledelse og lærere så det blir lik 
prosess i alle klasser. Dette kan inn i vedtektene v neste møte.	
	
 
Oddgeir Eilerås informerte litt om hva Fau kan og bør engasjere seg i. Det ville være positivt 
for lokalsamfunnet på Vormedal, og da også for skolemiljøet om Fau på både Vormedal og 
Mykje blir mer synlige og engasjerer seg i lokalmiljøet.	
På siden fug.no finner man all informasjon om Fau.	
	
 
Hva skjer med planen for uteområdet? Ingenting har skjedd etter ballbingen ble opprustet. 
Mye er pga bygging av hallen. Den lokale velforeningen har litt penger som kan overføres til 
Fau, men vil da være øremerket uteområdet. Planen/ønsket har vært bl.a. paddletennis, 
sandvolleyballbane, basketbane og Tuftepark.	



Det blir satt ned en arbeidsgruppe bestående av Eivind Bergland, Oddgeir Eilerås og Jarle 
Østenstad.	
	
 
Det kommer spørsmål om hvordan lærertettheten er, Eivind informerer om at dette er noe 
rektor jobber med, men det er ikke så enkelt både pga av økonomi og at evt. økt lærerantall 
vil bli tatt fra andre skoler, bl.a. Norheim. Dette vil bli fulgt opp i SU.	
	
 
Hvordan fungerer de nye skoletidene? Noen mener den halve dagen onsdag ikke er bra for 
ungdommene. 	
Flere mener 60 minutters timer er for lenge og vil tilbake til 45 minutter. 	
Begge disse sakene er bestemt av kommunen, og skoleledelsen kan nok ikke endre dette 
for kun vår skole.	
Det er uansett ønske om at ordningene blir evaluert, og man vil forsøke å endre dette om det 
viser seg at dette ikke fungerer.	
Hvordan kan vi som foreldre være trygge på at kommunen og skoleledelsen gjør det som er 
best for ungdommenes læring, og ikke sin egen praktiske hverdag?	
Eivind tar dette opp i neste Su-møte.	
	
 
Fau ønsker å arrangere kjole- og dressalg før skoleballet. Vi må få dato for skoleballet først, 
så ordner vi dette på epost/facebook når det blir aktuelt.	
Eivind kontakter elevrådet/ledelsen ang dato.	
	
 
Oddgeir mener skolen/Fau må bli flinkere til å bruke Grendahuset på Vormedal. Forslag om 
at elevrådet, evt klassekontaktene kan arrangere diskotek der. Det vil være sosialt for 
ungdommene, holde de borte fra Haugesund og være positivt for Grendahuset. Fau kan 
hjelpe til med slike arrangement om det blir aktuelt. FAU vil spørre elevrådet om det kan 
være interesse for dette. 	
 
 
Det er også ønske om at foreldrene bør bli bedre kjent med hverandre. Det oppfordres til at 
klassekontaktene arrangerer treff for alle foreldrene klassevis. Gjerne bare en kaffe på kafe, 
eller en felles rusletur. Det er positivt både for de voksne og ungdommene at alle kjenner til 
hverandre.	
	
 
Det kommer ønske om at arbeidslivsfag ikke bør være et alternativ til språk, men et fag alle 
burde ha. Det er alt for mye fokus på at alle elevene skal gå på studiespes, og for lite fokus 
på yrkesfag.	
I sunnhordland finnes noe som heter Ungtech der lokale bedrifter samarbeider med 
ungdomsskolene der elevene får besøke bedriftene og får ulike oppgaver som skal løses. 
Det er ønske om at dette kan testes ut på Vormedal	
Eivind tar det opp i Su.	
	
 
I Haugesund er det blitt totalforbud mot mobil på alle skoler. Det blir en diskusjon om dette 
også bør/vil komme i Karmøy. Mange elever melder om svært asosialt miljø i friminuttene, 
og mange føler seg svært ensomme. Regelen om ingen mobil inne  fungerer dårlig, da det 
er mye mobilbruk i både ganger og i Vrimle.	
Om skolen ikke klarer å håndheve reglene bør man revurdere totalforbud igjen.	



Hvor mye fokus er det på nettvett og mobbing på skolen? Det meldes om mobbing på 
anonyme mobilapper. Eivind tar også dette opp i Su.	
	
 
Elin legger alle representantene og vara til på facebookgruppen.	
	
Neste møte blir torsdag 25/11 kl 18 i Vrimle, som også blir stiftelsesmøte og fastsetting av 
vedtekter.  
 
 
Referent: Elin Bay Eikemo	
 


