
 

  

  
  

               FAU Buøy skole 
Skipsbyggergata 19  
4077 Hundvåg  

  

  

Gruppe:  
 

FAU – Buøy Skole 

Møtested: 
 

Teams 

Møtedato/-tid: 
 

04.11.20, kl. 19:00-21:30 

Deltakere:     1A Jan Sverre Brurok 
                        2A Lene Goa Haaland  
                        3A Kjell Inge Johnsen 
                        4A Cathrine Helland  
                        5A Monica Sørelv 
                        6A Ronny B. Hagen 
                        7A Sara Sæverud Anglevik 
                        SFO Jan Sverre Brurok 
 

Forfall: 
 

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

 
 

Saks nr. Sak 
 

Ansvar  

   

2020/21 – 3/1 Godkjenning referat fra FAU-møte 26.08.2020  
 

Cathrine  
 

2020/21 – 3/2 Orientering fra Rektor  
1. SFO:  
- Rektor tar del i SFO møter og planlegging. Den nye rammeplanen 
vektlegger sundt kosthold og skolen ønsker tilbakemelding fra foreldre 
med barn i SFO om holdning til kosthold på SFO, altså hva som serveres i 
forbindelse med markeringer, fødselsdag ol. Bør man holde seg til sunn 
kost, og er det greit en gang iblant som «kose» mat? (vaffel, lapper, 
smoothie). 
 
- SFO foreldre oppfordres til å respekter påmelding til heldags SFO/SFO i 
forbindelse med ferier og merkedager. Dette for å kunne planlegge 
aktiviteter og bemanning, da mange som ikke har meldt seg på likevel 
møter opp. FAU oppfordres til å bidra til at foreldre blir informert.  
 
2. Hjertesonen 
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Møtereferat 



- Hjertesonen er en bilfri sone. Skolen og FAU oppfordrer alle foreldre 
som må kjøre elevene til skolen til å benytte «Dropp off sone» i 
Fregattveien og ved Rosenberg. 
- Vi gjør oppmerksom på at skiltet ved innkjørselen til skolen ovenfor 
Rosenberg ikke en dropp-off-sone. Det kan være litt forvirrende da 
skiltene er veldig like. Rektor ser på tiltak. FAU hjelper med informasjon 
til foreldre.  
 
3. Lys i mørke  
- Dette er en dag som markeres hvert år med hjertelys i skolegården den 
11 desember og markerer et tema. Dette har tidligere foregått for hele 
skolen, men markeringen skje på en alternativ måte i år, sannsynligvis 
klassevis. Skolen kommer med mer info.  
 
4. Refleksvest kampanje/konkurranse mellom klassene 
- Rektor er positiv til kampanjen og FAU og skolen jobber videre sammen 
for gjennomføring. Perioden blir fra 16 november med avslutning 11 
desember.  
 
5. Sykkelløyper rundt skolen – Trygg Trafikk tiltak 
Skolen har fått forespørsel fra Trygg Trafikk/Fylkeskommunen/Gunn Rita 
Dahle Flesjå ang. å opprette sykkelløyper rundt skolen med poster og 
øvelser. Det er trim, gøy, læring av ferdsel i trafikken. Hun tilbyr også å 
arrangere workshop. FAU er positive og ønsker å støtte opp om dette, 
evt. med oppstart tidlig 2021. Vurderer å opprette en gruppe foreldre og 
elever som kan være med til å løfte oppgaven.  

 
6. Elevundersøkelse 
- Gode resultater med unntak av noe lavere skår på et trinn når det 
gjelder elevmedvirkning og motivasjon. Skolen har allerede satt i gang 
samtaler med klasse og lærer for å finne måter å imøtekomme dette.  
 
7. Foreldreundersøkelse for 3. og 6. trinn i november  
- Det blir foreldreundersøkelser i november. Det er viktig med høy 
deltakelse fra foreldrene. FAU oppfordres til å spre til foreldre i de 
gjeldende klassene.   
 
8. Flere ressurser i klassene  
- Skolen har nå fått styrket bemanningen noe, og har fått tak i kvalifiserte 
kandidater. Flere klasser har blitt eller blir styrket (1.2.3. og 5.klasse). 
Representanter fra klassene melder om en positiv utvikling i 
læringsmiljøet etter flere ressurser er satt inn.  

2020/21 – 3/3 Kort rapport fra BydelsFAU 22.10 
- OTUS - Overgang Til Ungdom Skole.  
Hensikten med OUTS er å skape en trygg overgang for elevene i 
kommende 8.trinn, som etter sommeren går fra barneskolen til 
ungdomsskolen. Igjennom aktiviteter med fokus på samarbeid og 
mestring blir elevene kjent med sin kommende klasse og sine medelever. 
Dette gjør det ved å avholde to dagers arrangement, med hjelp fra 
foreldre.  
Ansvarlig for OTUS er Thorbjørn Hansen. OTUS ansvarlig i FAU, Sara 
Cathrine har formidlet email adresse til Thorbjørn og Sara 
videreformidler til foresatte i 7. klasse når mottar mer informasjon. 
 
- Natteravner 
Skolene på Hundvåg melder om en del uro rundt skoler på Hundvåg og 
Trollskogen. De trenger flere natteravner til å melde seg, og ønsker at 

Info 
Cathrine 



foreldre til 7 klasse på alle skolene, inkl. Buøy bidrar. 
Frivillighetssentralen har meldt at de kan ta ansvar for en del av 
organiseringen, som BydelsFAU stiller seg positive til. Mer info følger.  

2020/21 – 3/4 Refleksvestkampanje (foreldr./skole samarb.) 
FAU ønsker å kjøre en refleksvest- kampanje og konkurranse i samarbeid 
med skolen i mørkeperioden før jul, med premie til klassen som vinner – 
dvs. den klassen hvor flest har brukt refleksvest i perioden. Telling 
foretas av lærer og elevrådsmedl.   
Periode: 16november – 11 desember (lys i mørke dagen)  
FAU står for premie og søker pengestøtte fra ulike hold.  
Refleksvester: Elever bruker egne vester og skolen har ekstra som kan 
lånes om noen mangler.  
Cathrine følger opp.  

Cathrine 

2020/21 – 3/5 Budsjettforslag skoleåret 2020/21  
- Gjennomgang av økonomi og budsjett skoleåret 2020/2021  
- Det ble vedtatt å sette ned klassestøtte fra 150,- til kr. 75,- pr. elev for å 
beholde muligheten for å tilby klassestøtte fremover. Dette er et 
foreløpig tiltak pga. manglende inntekter nå i koronatiden. Dette vil 
justeres opp så snart dette er mulig.  
- Lys i mørke: Diskutere muligheten for å aktivere klassene til å servere 
boller og kakao utendørs v/de enkelte klassenes arrangement. 
(smittesituasjon kan avgjøre dette) 
- Inntjeningsmuligheter for FAU og klasser – alle legger forslag på bordet. 
Mulig inntjening vil gå ubeskåret til klassestøttepuljen.  
To foreløpige forslag:  
- Evt. digitalt loddsalg. 
- FAU ser på alternativer til juleavslutning – med «billettsalg» som 
innsamling (Vipps). Kjell Inge følger opp med forslagsbeskrivelse.  
 

Ronny/Jan 
Sverre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjell Inge 

2020/21 – 3/6 Årshjul FAU  
Legges ut på FAU sine sider på linksiden. Dette er et arbeidsdokument 
for FAU men åpent for innsyn.  
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2020/21 – 3/7 Brønnøysundregisteret  
Endring i FAU styret er meldt inn til Brønnøysundregisteret   

Ronny 

2020/21 – 3/8 Info-skriv til klassekontakter  
inkl. bursdagsanbefalinger  
FAU er i gang med å utarbeide utkast som presenteres til FAU før neste 
møte. Kan gjerne be om innspill fra klassekontakter.  
Ta opp på neste møte. 

Sara/Cathrine 
Orientering 
(foreldr./skole 
samarb.) 
 

2020/21 – 3/9 SFO-representant i FAU 
FAU ønsker ny representant for SFO i FAU. Setter prosess i gang for å 
finne en representant fra 1., 2. eller 3. klasse, i samarbeid med skolen.  
Følges opp 

Kjell Inge/Jan 
Sverre/ 
Cathrine 
 

2020/21 – 
3/10 

Leirskole for 7 klasse 
Vanligvis på høsten til Langøy. 
Skal det gjennomføres i 6 klasse? Alternativer: Undersøker litt hva andre 
skoler gjør og hvilke muligheter som finnes.  

Monica 

2020/21 – 
3/11 

Klassekontakter 
FAU etterlyser klassekontakter fra 7. klasse. 

Info 

2020/21  Evt. og pågående prosjekter:  
Hjem/skole samarbeid (framsnakking av skolen, kampanje målrettet/i 
samarbeid med foreldre, elever og lærere; hva er positive tiltak? se 
referat 2019) 
 

 



Nettvett: Rapporten Skjermet Barndom, presentert i mars 2020:   
https://www.barnevakten.no/wp-content/uploads/2020/02/Skjermet-
barndom-RAPPORT.pdf  
FAU diskuterer mulige opplegg for både lærere, elever og foreldre: 
bevisstgjøring, kunnskap og tiltak.  

 
Anbefaling til skolen ang. abonnement You Tube:  
Barnevakten viser til et enkelt grep skolen kan gjøre for å skjerme barn 
mot uønsket reklame ved bruk av youtube i undervisningen: At skolen 
abonnerer på You Tube premium – er fremmeT for skolen.  
 
Klassekontakter på FAU møte 
FAU ønsker å invitere klassekontaktene til FAU møte for å introdusere 
FAU sitt arbeide, informere om utvalg, snakke om roller og for å finne 
gode måter å jobbe sammen på. Dette er blitt utsatt inntil videre pga. 
smittesituasjonen. Så snart det åpner opp igjen, vil FAU invitere på 
ansvarlig stort område.  
 

 

Neste møte 2 desember 

Referent: Lene Goa Haaland 

https://www.barnevakten.no/wp-content/uploads/2020/02/Skjermet-barndom-RAPPORT.pdf
https://www.barnevakten.no/wp-content/uploads/2020/02/Skjermet-barndom-RAPPORT.pdf

