
Referat FAU Vestbygd skole  
  
Sted: Vestbygd skole personalrom  
Tid: 3.3.20  
Tilstede:  
Thomas Fosse 6 trinn  
Jeanette Langhelle 5 trinn  
Ina Meland 4 trinn  
Silje Fanebust 3 trinn  
Tonje Hatland. 2 trinn  
Kjersti Ottemo 1 trinn  
Monica Vabø Reigstad, rektor   
  
Ikke møtt: representant for 7 trinn  
  
1. Godkjenning av innkalling  
Innkalling godkjent. Må huske å kalle inn vara til møte  
  
2. Godkjenning av referat fra sist møte   
Godkjent referat  
  
3. Informasjon fra rektor  
Møte FAU/SU/SMU er på samme dag. Dette for å bruke så få kvelder som 
mulig.  
  
Nye vedtekter for Alver SFO. Finnes på Alver.no  
Formål til SFO er lek. Tilbud 1-4 klasse og for barn med særskilte behov 1-
7 klassen. Fra skoleåret 2021/22 er frist for å søke plass på SFO 1.mars 
mens  til skoleåret 2020/21 der fristen er 1.mai.   
Det har FAU har sendt spørsmål om endringer på SFO åpningstidene. I de nye 
forskriftene er det gitt rom for dette, men det er opp til den enkelte skoles 
økonomi. Dersom en skal endre åpningstidene på SFO på Vestbygd, må det 
gjennomføres en behovsutprøving først. Betaling, bemanningsnorm. Barn 
med spesielle behov kan ha rettighet på skyss til/fra SFO. Se alver.no for 
utfyllende informasjon.   
  
Budsjett for våren 2020 er en videreføring fra høsten 2019. Forskjellig 
budsjettår for tidligere Meland, Lindås og Radøy kommune. Rektor får 
informasjon om kommende budsjett for neste skoleår i nær fremtid.   



Generell info ang lærerstillinger kommende høst. Fokuset at ungene skal ha det 
best mulig.   
  
Skidag 4-7 klasse. Ønsker neste uke. Mulig tirsdag/torsdag. Langrenn/aking/lek 
i snø. Event. låne utstyr hos BUA på Frekhaug. FAU forsøker å innhente pris på 
buss. Event. brukes skolens avtaler. FAU gir skole tilbakemelding.   
  
Avslutning 7 klasse tirdag 16/6 kl 18.   
  
Planleggingsdag 20 mai på Vestbygd skule. Elevene har fri denne dagen på 
grunn av kveldsarrangement til jul og i juni. Elevane har også fri fredag 
22.mai. Det kommer info om kveldsarrangementet senere.  
  
Avtales nytt FAU møte 14/4. Ber om innspill til saker fra alle foreldre.   
  
Nye skoletider høst 2020. Matpausen går nå av under undervisningstiden. 
Dette kan ikke gjøres videre. Må ta hensyn til busser/Rossland skal og ha nye 
tider.   
  
Forslag til skolestart for alle trinn blir 8.30 alle dager  
  
Forslag til skoleslutt gjennom hele året:  
   

2020/2021  1-2 klasse  3-4 klasse  5-7 klasse  

Mandag  12.45  12.45  12.45  

Tirsdag  14.15  14.15  14.15  

Onsdag  14.15  14.15  14.15  

Torsdag  12.35  14.15  14.15  

Fredag  12.45  12.45  4.15  

NB! Det kan enda komme endringer på denne planen.  
  
Utkast til timeplanoppsettet er under arbeid. Ønske fra 
lærerne om lengre økter tidlig på dag og kortere økter senere på dagen for 
bedre læring.  Konkret timeplan kommer.   
  
17 mai. 5-6 trinn har orden på dette.   
  
Ønskeliste TL utstyr fra skolen. FAU kan bidra med 10 000 kr i støtte til dette.   
  
Info om ønsker fra elevene. Blant annet søke om dusjvegger. FAU søker.   



  
Corona virus. Filmsnutt se supernytt og forlkehelseinstituttet som 
ligger på Vestbygd skole sine hjemmesider. Rektor skal 
utarbeide planer dersom mulige tentative corona utbrudd oppstår. Egne 
rutiner for hver skole i kommunen. Prioriteringer å holde SFO og tilbud på 1-4 
trinn åpen dersom Vestbygd blir hardt rammet. Mulig hjelp fra foreldre om det 
går så langt.     
  
  
4. Elevundersøkselsen  
Rektor informerer om elevundersøkelsen. For utfyllende gå inn på 
skoleporten.no og søk opp Vestbygd skule.   
  
  
  
5. Ymse   
Fellesmelding som tidligere er sendt ut på mobil er blitt en for dyr løsning og 
kan derfor ikke brukes lengre.  Hoved kommunikasjon fra skolen vil komme på 
mail.  
  
Visma meldinger for SFO er mulig å få til på sikt. Avhenger av økonomi.   
  
Rektor tar opp et mulig felles prosjekt mellom FAU/Skole/ Helsesykepleier/ 
elevråd. Dette omhandler “kurs” for foresatte. Disse er på sikt tenkt ved 
oppstart i 1 klasse, på slutten av 4. Klasse og på slutten av 7.klasse. Dette 
kan f.eks ha temaer som: bruk av sosiale medier, lesetrening, overgang til 
karakterer, verktøy til bedre læring, metodetips ol.    
  
  
  
  
Referent Kjersti Ottemo   

  

  
  
 


