
 

  

  
  

               FAU Buøy skole 
Skipsbyggergata 19  
4077 Hundvåg  

  

Gruppe:  
 

FAU – Buøy Skole 

Møtested: 
 

Teams 

Møtedato/-tid: 
 

13.01.21, kl. 19:00-21:30 

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

Forfall:           2A Lene Goa Haaland  
                        Nina Elise Grødem 

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

 

Saks nr. Sak 
 

Ansvar  

1/20-21 Godkjenning referat fra FAU-møte 02.12.2020  Cathrine  
 

2/20-21 Rektor orienterer 
- Vi er fortsatt som kjent på rødt nivå, men har heldigvis ikke hatt 

smitte ved skolen. Rødt nivå innebærer strengere 
avstandsregler og hygienehåndtering. Noen klasser og SFO er 
delt i mindre grupper, og de har ulike tidspunkt for oppmøte og 
friminutt. Alle jobber godt med dette, så det fungerer bra for 
tiden. Håper vi slipper smitte og karantenesituasjoner ved 

skolen, og at vi snart kan gå over til gult nivåPå rødt nivå har 
vi ulike tider for friminutt, start og slutt, og ulik plassering 
for klassene (kohorter). På SFO har vi egen plassering for 
1.og 2., og 3-4 klasse er i ulike deler av musikkrommet 
(romplassering). Vi legger vekt på at de har ulike 
uteområder også på SFO. Det kan være at andre elever er 
utenfor skolen i SFO-tiden, og jeg skal gi beskjed til 
lærerne om at de eldre elevene forlater skolens område 
etter skoletiden. Ellers kan det selvsagt være at barn 
beveger seg på steder de ikke skal, men vi gjør vårt 
ytterste og dette er ressurskrevende. Generelt kan man si 
at det viser seg å være lite smitte mellom elever, og at det 
er gunstig når kohortene også kan være ute. Vi krysser 
fingrene og gjør vårt beste for at vi ikke får smitte på 

 

Møtereferat 
 

 



skolen. 
 

- Vi har fint vintervær, og elevene har det kjekt med is og snø. Vi 
møter litt utfordringer med glatte partier omkring skolen. Vi 
gjør så godt vi kan med strøing, og er opptatt av å informere 
om varsomhet og elevenes sikkerhet i friminuttene/SFO. 

 
- Ønsker at FAU ser nærmere på «Flinki sykkelløyper» utover 

våren, tror dette kunne vært et positivt tiltak for elevene (jf. 
Informasjonsbrosjyre dere fikk av meg tidligere). 

 
- Vi har god dialog med foreldrene, og spesielt 1. og 3. klasse har 

vi hatt ekstra dialog med, noe vi vil fortsette med også 
framover. Opplever nå generelt at foreldresamarbeidet er godt 
ved skolen 

 
- 1-3 trinn skal ha kartleggingsprøver utover våren (i lesing og 

regning), og 4. klasse skal ha i engelsk 
 

Kommentarer fra FAU/svar: 
Rødt nivå: Det virker som om man blander kohorter bl.a. på SFO. Men 
hører også at noen fra forskjellige klasser også leker i friminuttene. Ber 
skolen om en tilbakemelding om hvordan RØDT NIVÅ håndteres på SFO.  

- Rektor: På rødt nivå har vi ulike tider for friminutt, start 
og slutt, og ulik plassering for klassene (kohorter). På SFO 
har vi egen plassering for 1.og 2., og 3-4 klasse er i ulike 
deler av musikkrommet (romplassering). Vi legger vekt på 
at de har ulike uteområder også på SFO. Det kan være at 
andre elever er utenfor skolen i SFO-tiden, og jeg skal gi 
beskjed til lærerne om at de eldre elevene forlater 
skolens område etter skoletiden. Ellers kan det selvsagt 
være at barn beveger seg på steder de ikke skal, men vi 
gjør vårt ytterste og dette er ressurskrevende. Generelt 
kan man si at det viser seg å være lite smitte mellom 
elever, og at det er gunstig når kohortene også kan være 
ute. Vi krysser fingrene og gjør vårt beste for at vi ikke får 
smitte på skolen. 

 
Vinterføre: Ber skolen sette ut sand ved hver inngang som kan brukes til 
å strø slik at nødvendig strøing ikke er avhengig av noen få personer.  

- Rektor: Vi har bestilt ekstra forsyninger med sand, og 
vaktmestrene har strødd godt ved inngangspartier og i 
trapper. Har også satt ut sand ved noen innganger, som 
kan brukes ved behov. 

 
Flinki Sykkelløyper: FAU vil se nærmere på gjennomføring av dette til 
våren og ønsker å nedsette en arbeidsgruppe som kan ta ansvar for 
dette, gjerne med representanter utenfor FAU.  
 

3/20-21 Runden rundt fra klassene  
FAU representantene gav en kort status-oppdatering fra klassene. 
 

Alle 

4/20-21 SFO-representant i FAU Cathrine  
 



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 
 
Oppdat. 13.01.2021: Ber skolen og Thor-Jørgen om å sende ut en e-post 
til foreldre 1-3 for å se om noen ønsker å ta rollen som SFO representant 
i FAU 
 

5/20-21  Bruk av Chromebook i skolen – sikkerhet og personvern  
FAU har mottatt brev fra FAU ved Våland skole med opprop til 
kommunen som gjelder personvern og uønsket tilgang til skadelig 
innhold. FAU ønsker å stille seg bak oppropet om Våland FAU ikke når 
frem, og ønsker et litt mer klart bilde av utfordringene. Cathrine tar 
kontakt med Våland FAU.  
 

Cathrine  
 

6/20-21 Natteravnordning  
Info fra BydelsFAU okt. 2020: Ønskelig at foreldre fra 7. klasse stiller. 
Få litt mer informasjon om ordningen. 
 
Oppdat. 13.01.2021: KFU ønsker å engasjere 6 og 7 klasse foreldre til 
natteravner i bydelen. 6. og 7. klasse representanter i FAU forhører seg 
om har foreldre har mulighet for og ønsker å delta i natteravnordningen. 
Cathrine ber om ytterligere informasjon før vi går ut med forespørsel til 
foreldrene.  
 

Cathrine  
 

7/20-21 Økonomi FAU 
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.  
 
Oppdat. 13.01.2021: Økonomi status. Fikk inn 2000 kr på juleavslutning 
og har få utgifter for tiden. FAU har mulighet til å søke om midler fra 
Hundvåg bydelsutvalg og SR-bank innen og i løpet av februar. Tar eget 
møte om dette og budsjett 20. januar.  
 
 

Jan Sverre 

8/20-21 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. 
 
Oppdat.13.01.2021: Første utkast sendt ut til FAU representanter for 
gjennomlesning og tilbakemeldinger. Legges på google docs med 
separat dokument som alle kan kommentere i. Når endringene er gjort, 
sendes det videre til klassekontakter for tilbakemeldinger.  
 

Sara/Cathrine 

9/20-21 Refleksvestkampanje 2020  
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 elevråds medl. i hver klasse   
Periode: 16november – 11 desember (lys i mørke dagen)  
FAU står for premie og søker pengestøtte fra ulike hold.  

Cathrine 



Refleksvester: Elever bruker egne vester og skolen har ekstra som kan 
lånes om noen mangler.  
Cathrine følger opp. 
 
Oppdat. 02.12.2020: Godt engasjement fra elever og lærere.  
Takk til Trygg Trafikk som gir pengestøtte til premien, som er en kinotur 
for klassen som vinner.  
 
Oppdat. 13.01.2021: Det var en fantastisk deltakerprosent på hele 92 % 
og klasse 2A sprang av med seieren med hele 99 % deltakelse. FAU 
gratulerer!  
 

10/20-21 Alternativ Juleavslutning 2020 
Opptak på fredag 04.12.20 i gymsalen. 
Kjøreplan distribueres i etterkant til de involverte. 
Strømmetjenester – Youtube 
Sendes live: 17 desember kl. 19  
 
Oppdat. 13.01.2021: Oppsummering av juleavslutning  
Den digitale juleavslutningen ble en god erstatning for den tradisjonelle 
juleavslutningen. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra flere foreldre 
og elever. Det var ro til at elevenes opptreden samt korpset kom frem 
på en annen måte enn den tradisjonelle avslutningen, noe vi tar med 
videre i planlegging av også den mer tradisjonelle juleavslutningen. 
Økonomisk ble det imidlertid ingen suksess. Det gikk med mye tid til 
innspilling produksjon. Vi tar med oss erfaringene og gjør det enda 
bedre til neste år - noen justeringer må gjøres om vi skal gjenta dette.  
 

Kjell Inge/ 
Ronny/Cathrine 

11/20-21 Leirskole/avslutningstur for 6 / 7 klasse 
Vanligvis på høsten til Langøy i regi av skolen. Er det ønske om å 
gjennomføres i 6 klasse? Alternativer: FAU undersøker litt hva andre 
skoler gjør og hvilke muligheter som finnes.  
 
Oppdat. 13.01.2021: Avslutningstur for 7 klasse 2021 Det er uklart om 
det er skolen eller foreldre som tar initiativ til avslutningstur med 
overnatting for 7 klassingene. 7 klasse representant tar kontakt med 
rektor for avklaring. Anbefalt tur fra skolen sin side er Langøy og 
Lundsneset naturskole. Det er et fint opplegg og ikke alt for langt unna.  

 

 

12/20-21 Hjem/skole samarbeid 
Oppstartmøte i februar. 
 

Cathrine og 
Sara 

20/21 Eventuelt og pågående prosjekter 
 

 

  
13.01.2021: Fremme kommunikasjon fra FAU for bedre info og samspill 
med foreldre: FAU ønsker å gjøre foreldre oppmerksomme på å 
abonnere på FAU sine sider på linksidene. FAU sender ut informasjon via 

representantene. FAU-representantene oppfordres dessuten på alle 
foreldremøtene å informere om hovedfokus i FAU, hvordan FAU 
kan brukes og eventuelt få saker fra foreldrene. Foreslår også at 
hver FAU- representant legger ut referatet og saker fra FAU’s 
linkside på klassens facebook-side og/eller sende mail til de 
foresatte i sin klasse for å informere etter hvert møte. Samarbeide 
mer med klassekontaktene.  
 

 



02.12.2020: 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.  
 
02.12.2021: Hjem/skole samarbeid (framsnakking av skolen, kampanje 
målrettet/i samarbeid med foreldre, elever og lærere; hva er positive 
tiltak? se referat 2019). Foreslår oppstartsmøte i februar 2021.  
 
05.03.2020: 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.  

 
05.03.2020 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.  
 
 

 

Neste temamøte: 20.januar kl. 19:00 – 20:30 

Neste ordinære FAU-møte: 03. februar kl. 19:00 – 20:30 

Referent: Kjell Inge Johnsen 

 

Linker: 

Buøy Skole FAU webside: https://www.minskole.no/buoy/seksjon/10790  

Hundvåg BydelsFAU sin hjemmeside: http://www.minskole.no/kfu/seksjon/9354 

KFU: http://www.minskole.no/kfu 
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