
Referat fra møte i foreldrerådet ved Vetland skole med foredrag om nettvett og 
kino for barna 

 

Tid: tirsdag 22. september kl. 17.45 til 20.00 

Sted: H-bygget 

Møteleder: Marte Eidsand Kjørven 

Sekretær: Line Marie Hellberg 

 

Sak 1: 

Kl. 17.45: Velkommen og salg av kaker og kaffe av elever i 10. Trinn. Inntekter bidrar 
til tur med Hvite busser for elever ved 10. trinn. 

 

Sak 2 

Kl. 18.00 til 19.30: Foredrag og diskusjoner rundt nettvett 

Vi fikk besøk fra politiets seksjon for kriminalitetsforebyggende enhet øst. 

Nettpatruljen. Politiet holdt foredrag om problemstillinger knyttet til barn og unges 

bruk av sosiale medier. Politiet har på sin nettside mange tips til barn og unge som 

opplever kriminell atferd mot dem på nettet. Blant annet ble det informert om en del 

apper som politiet ikke anbefaler barn å bruke. Politiet tipset om en film på egne 

nettsider som ble anbefalt at elever og foreldre ser sammen og diskuterer. 

https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/delbart/ Politiet sier de gjerne kommer på 

besøk til skolen, og at det bare er for lærere/foreldre å ta kontakt. Politiets nettpatrulje 

kan chattes med på facebook, instagram og snapchat.  

 

Årsmøte med følgende saker 

 

Sak 3. 

Foreldrerådet tok årsberetning for FAU 2018/2019 til orientering. 

 

Sak 4. 

Regnskap til orientering.  

 

Sak 5.  

Budsjett til orientering  

 

Sak 6.  

Fau foreslo endringer på vedtektene. Disse ble presentert for alle fremmøtte 

Kommentar til behandling av  §3 Formål og aktiviteter. Det var enighet om at man 

fordeler ansvar for ulike arrangement på de ulike klassetrinn. Det kom inn et forslag 

https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/delbart/


på møtet om at 2-4 skal ha ansvar for en høstaktivitet, ikke nødvendigvis 

juleverksted. Hva det blir - vil være opp til disse trinnene. Dette forslaget ble godkjent 

Kommentar til behandling av §5 Økonomi. Foreldrerådet ønsket at det skal stå at 

etter søknad til FAU kan elevene få støtte med mist 500 kr  per elev til Hvite Busser-

tur og mist 200 kr per elev til  leirskole, så langt FAU har økonomi til dette. Forøvrig 

ble foreslått ordlyd i paragrafen godkjent 

Øvrige forslag til endringer av vedtekter ble vedtatt uendret. 

 

 

Vedtekter fra FAU fra 22.10.2019 

§ 1. Foreldrerådet  
Alle foreldre som har barn på Vetland skole og ressurssenter for 
hørselshemmede, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet ved 
Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede har ett møte i året. Møtet 
avholdes i løpet av høstsemesteret 

§ 2. FAU – foreldrerådets arbeidsutvalg  
FAU består av en foreldrerepresentant/trinnkontakt med en vararepresentant fra 
hvert trinn.  

 

§ 3. Formål og aktiviteter  
FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes 
læringsmiljø er trygt og godt.  

FAU skal representere alle foreldrene ved skolen og bidra til at samarbeidet 
mellom hjem og skole er godt.  

FAU utpeker/foreslår to medlemmer og inntil tre varamedlemmer til skolens 
driftsstyre annet hvert år, senest i desember før ny periode starter. 

FAU skal initiere aktiviteter både i skoletiden og på fritiden for å bidra til 
elevenes og foreldrenes sosiale nettverk. FAU og foreldre er naturlig 
medansvarlig ved for eksempel jule- og sommeravslutninger. Foreldre 
tilhørende 2. -  4. trinn har hovedansvar for  en høstaktivitet, ikke nødvendigvis 
juleverksted. Hva det blir - vil være opp til disse trinnene. Foreldre ved 5. - 7. 
trinn har hovedansvar for gjennomføring av skolens juleavslutning. Foreldre 
tilhørende 8. – 10. trinn har hovedansvar for gjennomføring av en aktivitet ila. 
vårsemesteret. FAU bistår i planlegging av alle aktiviteter.  

 
FAU ved Vetland skole har et særlig ansvar for å bidra til et samarbeid med 
FAU ved Oppsal skole. Det er også naturlig å samarbeide med andre skoler 
som har døve/hørselshemmede elever. 

 

§ 4. Møte i foreldrerådet  

På møtet i foreldrerådet skal følgende saker behandles:  

1 Årsberetning for FAU 

2. Regnskap for foregående regnskapsår (skoleår) 



3. Budsjett for inneværende regnskapsår (skoleår) 

4. Aktiviteter for inneværende skoleår  

5. Innkomne saker  

 Saker som ønskes tatt opp i møte må sendes FAU-leder innen 20. august. En 
uke før møte i foreldrerådet sendes innkalling, saksliste og sakspapirer ut til alle 
foreldre ved Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede. 

Ekstraordinært møte i foreldrerådet kan avholdes når FAU bestemmer det, eller 
når minst 1/3 av foreldrerådet krever dette.  

 

§ 5. Økonomi  

Regnskapsåret følger skoleåret. Etter søknad til FAU kan elevene få støtte med 
minst 500 kr  per elev til Hvite Busser/Aktive Fredsreiser og mist 200 kr per elev 
til  leirskole, så langt FAU har økonomi til dette. Etter søknad til FAU kan 
elevene få støtte til turer som skolen arrangerer, eller foreldreinitierte 
arrangementer. Tilskudd forutsetter foreldredeltakelse ved gjennomføring av 
arrangementer ihht. § 3. 

 

§ 6. Valg  
FAU-representanter velges på hvert trinns foreldremøter på høsten. FAU-
representanter fra foregående skoleår sitter til valget på høsten. Det velges en 
representant og vara fra hvert trinn. 

 
FAU velger selv sin leder, nestleder, kasserer og sekretær. Valget foretas i 
januar, etter at FAU-representantene har hatt et halvt år til å bli kjent med 
hverandre.  

§ 7. Møter i FAU  
FAU avholder møter gjennom hele skoleåret. Alle foreldre ved skolen, rektor og 
andre ansatte kan delta på møtene med talerett.  Vedtak fattes ved alminnelig 
flertall i forhold til oppmøtte medlemmer. Ved stemmelikhet avgjør lederens 
stemme. 

Sekretær fører referat fra møtene. Referatene skal distribueres til alle 
foreldre/foresatte, til utvalgets medlemmer samt til rektor. Saksliste og 
referatene skal i tillegg gjøres tilgjengelig på skolens hjemmeside. 

§ 8. Vedtekter  
Vedtekter kan endres på møte i foreldrerådet. Endringer krever 2/3 flertall. 

§ 9. Taushetsplikt 

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikt. FAU skal ikke 
behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre 
eller skolens personale. 

 

 



Førjulsaktivitet vil arrangeres søndag 1. Desember 2019.  

Juleavslutning for hele skolen arrangeres 4. Desember 2019. 

 

Eventuell sak 
Endelig fritidstilbud i Oslo for hørselshemmede barn. 
Hhbo – Hørselshemmede barns organisasjon har hatt et samarbeid med Skøyer’n 
Juniorklubb i Østensjø bydel.  De tilbyr nå et fritidstilbud for hørselshemmede barn i 
Oslo hver torsdag i hele november. Dette er et pilotprosjekt Hørselshemmede barns 
organisasjon - Hhbo har fått midler til gjennom Opsahlfondet, og som Hhbo håper er 
springbrett for et mer varig tilbud.  
 
I første omgang er tilbudet forbeholdt mellomtrinnet (5. - 7. trinn) i Oslo. Ved at 
mange melder seg på er håpet at det blir tilbud for de andre aldersgruppene etter 
hvert. For informasjon og påmelding se 
arrangementet: https://www.facebook.com/events/994233984245603/ 

https://www.facebook.com/horselshemmedebarnsorganisasjon/?__xts__%5B0%5D=68.ARCRz6-JEwIiSKCkn9rmOGVLtxz8b_XYvmK1Mz1GTXyAZO7OVgJT8YfRxlBQsjtgi-aP6sCT8K0xqUbw9-PipoPfNrU9wE8jQgcMVmD0PqfBMo0Vcf9tvU1-7Q0mrYfaFrhvPRPvK4onHU7MQslkFtHlq6qE7MhOqrbAnT2CiE9qL_bddqriwJirV6D6rCg089E3YE6UsDrRESqORYOIF2GD60aFAzkylK7t-fDHKMZstjI8esHtGx9jZARUaqw_OutfQJlFVwDwVeVObOiy5og6VQuXfK3E7JHVEO6U7LBXnRjfwH5cHjYfOSK2mbPnhmquIrdcXWUBvlUe-7gCTrhk2g&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDv92mb2EX053c9u7Qphc1Ktk6SFQ94sTflrNk97x08KMRvG4Y3QfpHJBw3QyReyLKR-rmu4JJ-iCD4
https://www.facebook.com/horselshemmedebarnsorganisasjon/?__xts__%5B0%5D=68.ARCRz6-JEwIiSKCkn9rmOGVLtxz8b_XYvmK1Mz1GTXyAZO7OVgJT8YfRxlBQsjtgi-aP6sCT8K0xqUbw9-PipoPfNrU9wE8jQgcMVmD0PqfBMo0Vcf9tvU1-7Q0mrYfaFrhvPRPvK4onHU7MQslkFtHlq6qE7MhOqrbAnT2CiE9qL_bddqriwJirV6D6rCg089E3YE6UsDrRESqORYOIF2GD60aFAzkylK7t-fDHKMZstjI8esHtGx9jZARUaqw_OutfQJlFVwDwVeVObOiy5og6VQuXfK3E7JHVEO6U7LBXnRjfwH5cHjYfOSK2mbPnhmquIrdcXWUBvlUe-7gCTrhk2g&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDv92mb2EX053c9u7Qphc1Ktk6SFQ94sTflrNk97x08KMRvG4Y3QfpHJBw3QyReyLKR-rmu4JJ-iCD4
https://www.facebook.com/events/994233984245603/

