
   
  

  

  

                        FAU Buøy skole 
Skipsbyggergata 19  
4077 Hundvåg  

  

  
  

Gruppe:  FAU – Buøy Skole  

Møtested:  Buøy skole, fellesrom 1.etg hovedbygg  

Møtedato/-tid:  05.10.20, kl. 19:00-20:30 

Deltakere:  1A Jan Sverre Brurok 
2A Lene Goa Haaland  
3A Kjell Inge Johnsen 
4A Cathrine Helland  
6A Ronny B. Hagen 
7A Sara Sæverud Anglevik 
SFO Jan Sverre Brurok 

Forfall:   
5A Monica Sørelv 
 

Kopi til:  Deltakere, skolen og skolens hjemmeside (FAU)  

  

  

  

Saks nr.  Sak  Ansvar:  

2020/21-01 Godkjenning av referat fra sist møte. 
Referat godkjent 

Cathrine 

2020/21-02 Valg av roller i FAU 

• Leder – Cathrine 

• Sekretær/Nestleder – Lene 

• Kasserer – Jan Sverre 

• Bydelsfau - Cathrine 

• SU utvalg – Cathrine, Ronny, Sara (vara) 

• OTUS Sara 

• 1A Jan Sverre Brurok 

FAU 

2020/21-03 Reflekskampajne  
FAU ønsker fokus på Refleks i mørketid – 7 kl patrulje? – refleks m trykk til alle 
elever – finne ut sponsing. 
Saken fortsetter: 
Reflekskampanje skal i så tilfelle kjøres i samråd med skolens engasjement i 
hjertesone og beintøft. Forslaget går på å arrangere konkurranse mellom alle 
trinnene om antall elever som bruker refleks(vest) og skal være et samarbeid 
mellom FAU, skole og elever. Foreslår at elevråd er ansvarlig for opptelling på 

Cathrine 

Møtereferat 



eks. 15 utvalgte dager i året. .Jåttå skole har et høyt antall som bruker refleks-
vest pga. denne type kampanje.  
Cathrine kontakter rektor, undersøker midler til gave og evt. vester, samt evt. 
patruljer i en kort periode (eldste elever, lions…)  
Potensiell oppstart 15 november  

2020/21-05 FAU Årshjul  
Ihh. til skoleruta 2020/2021 
Arbeidsdokument for FAU   
Vedlagt følger utkast til Årshjul. 

Cathrine 

2020/21-06 Leirskole 6 klasse 
Utsatt til neste møte 

Monica 

2020/21-07 Samarbeidsutvalget   
Ronny – leder  
Cathrine – nestleder  
Cathrine og Ronny stilte på møtet. Rektor informerte om Buøy skole, bla. At 
skolen har bedre økonomi og at flere lærere er ansatt. 
Nasjonale prøver – nivået på prøvene, især engelsk, er høyt og elever føler stort 
press. Tiltak for å lette presset/avvæpne prøvene og forberede elevene.  

 

2020/21-08 Økonomi 
Saldo pr. 05.10.2020 kr 44.355,- 
Nå som Korona stanser arrangementer som jul- og sommeravslutning vil vi bli 
rammet med et bortfall av inntekter. Ekstraordinær klassestøtte til 7A gjennom 
salg av lodd vil også berammes Vi antar et samlet årlig bortfall av inntekter på 
rundt 11.000. Salg av lodd kommer i tillegg og ligger på rundt 5.000,- 
Budsjettforslag presenteres på neste møte - Jan Sverre og Ronny. 
 

Jan Sverre 

Annet Annet 

• Mobilfri skole - FAU står ved anbefaling om mobilfri skole.  

• Skilt som viser til hjertesone som er plassert oppe ved bom-området er 
forvirrende form flere som tror det er en drop-sone. Skal sannsynligvis 
flyttes 

• Leirskole 7 klasse Langøy utgiftene dekkes av skolen. 

• Sak se på SFO tilbudet/representant - Jan Sverre og Cathrine, Kjell-Inge  
 

 

   
Kommende møtedatoer skoleåret 2020:  

 4 november   

 1 desember  

 6 januar  

 3 februar  

 10 mars  

 7 april  

 5 mai 

 26 mai - Årsmøte  

 3 juni  

 
Møtested- og tidspunkt er kl. 19.00 på Buøy skole.  
 

Referat: Lene Goa Haaland 


