
 

  

  
  

               FAU Buøy skole 
Skipsbyggergata 19  
4077 Hundvåg  

  

  

Gruppe:  
 

FAU – Buøy Skole 

Møtested: 
 

Teams 

Møtedato/-tid: 
 

02.12.20, 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 
                        Nina Elise Grødem 

Forfall: 
 

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

 
 

Saks nr. Sak 
 

Ansvar  

   

2020/21 – 4/1 Godkjenning referat fra FAU-møte 04.11.2020  
 

Cathrine  
 

2020/21 – 4/2 Orientering fra Rektor  
1. Mye positivt skjer på skolen, og opplever godt skole hjem 

samarbeid, et arbeid som er mulig ved tilbakemeldinger og 
konstruktive innspill fra foreldre.  

2. Det er satt inn flere ressurser i noen klasser og i friminutt.  
3. Referat fra Samarbeidsutvalg: Elevene melder om gode 

arbeidsforhold, men nevner utfordringer med at elever 
glemmer å rekke opp hånden. Opplever at språkbruk hos de 
minste er en større utfordring enn i mellomtrinnet. 

4. Økonomi på skolen er grei, og nye ressurser er ansatt til 
oppfølgning av elever/klasser på skole og SFO, bl.a. en ny 
miljøterapeut. Skolen har egne budsjetter for Covid19 
utfordringer, og Rektor håper på et godt, nytt budsjett.   

5. Elevundersøkelse 5-7 klasse viser gode resultater 4/5. En klasse 
skåret noe under på medvirkning og innflytelse i læresituasjon 
og dialog med elevene. Mht. skolemiljø i to av klassene klasse, 
viser undersøkelsen at noen opplever noe utrygghet i 

Info 

Møtereferat 



klassen/på skolen. Skolen har fokus på at alle skal føle seg 
trygge på skolen. 

6. Rektor og lærere er positive til digital jule-avslutning i regi av 
FAU. 

 

2020/21 – 4/3 Kort rapport fra BydelsFAU 22.10 
Natteravner: Ønske ytret om at 7 klasse ved barneskolene i bydelene 
også engasjerer foreldre til å gå natteravn. Frivillighetssentralen i 
bydelene tar ansvar for administrere ordningen. FAU sin rolle er å 
rekruttere natteravner. 
OTUS: Har fått bevilget penger til arrangement neste år. Representant 
fra hver 7 klasse må meldes til ansvarlig Thorbjørn. Allerede formidlet  
klasse-rep. på skolen.  
KFU: FAU Buøy og Roaldsøy har sent svar på høringen om endringen av 
opplæringsloven. KFU skal diskutere saken med skolesjefen. Utfall 
foreløpig ukjent.  

Skeie Skole med i et prosjekt, SMIL, arr. Av Rogaland Idrettskrets og 
tilbyr aktiviteter og leksehjelp for 5-7 klasse. Aktuelt for Buøy skole?  
 

Info 
Cathrine 

2020/21 – 4/4 Status - Refleksvestkampanje (foreldr./skole samarb.) 
Godt engasjement fra elever og lærere.  

Cathrine 

2020/21 – 4/5 Alternativ Juleavsluttning: 
Opptak på fredag 04.12.20 i gymsalen. 
Kjøreplan distribueres i etterkant til de involverte. 
Strømmetjenester – Youtube 
Sendes live: 17 desember kl. 19 

Ronny/Cathrine 

2020/21 – 3/8 Info-skriv til klassekontakter  
inkl. bursdagsanbefalinger  
FAU er i gang med å utarbeide utkast til håndbok til klassekontakter som 
presenteres til FAU før neste møte. Kan gjerne be om innspill fra 
klassekontakter i etterkant.  
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 – 4/6 Hjem/skole samarbeid 
Oppstartmøte i januar. 

Cathrine og 
Sara 

2020/21 – 4/7 Natteravnordning  
Ønskelig at foreldre fra 7. klasse stiller. 
Få litt mer informasjon om ordningen. 
 

Info 

2020/21 – 4/8 Økonomi 
Sr Bank har en del bankgebyr. Økonomiansvarlig vært i dialog med 
diverse andre banker og det viser seg at det ikke er mye å spare på å 
skifte.  
Tar en gjennomgang i januar. 
Budsjett: Avvik på 5587,- som henger igjen fra tidligere år. Forslag om å 
føre dette i 0 godkjent. 

 

 

Neste møte: 6 januar 2021  

Referent: Lene Goa Haaland 


