
 

  

  
  

               FAU Buøy skole 
Skipsbyggergata 19  
4077 Hundvåg  

  

Gruppe:  
 

FAU – Buøy Skole 

Møtested: 
 

Teams 
 

Møtedato/-tid: 
 

03.02.21, kl. 19:00-20:30 

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 (Rektor) 
 

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

Saks nr. Sak 
 

Ansvar  

13/20-21 Godkjenning referat fra FAU-møte 13.01.2021  Cathrine 

14/20-21 Rektor orienterer 
- Koronasituasjonen på skolen  

Skolen er på gult nivå, har ikke hatt noen smittetilfeller.  
Hver klasse er en kohort, og har hvert sitt område i 
friminuttene som de skifter på.  
Skolen leier ikke ut lokaler til bursdag eller aktiviteter når 
skolen er på gult nivå, men oppfordrer til å finne andre arenaer 
ute for å møtes.  

- Foreldreundersøkelsen 3. og 6 klasse 2020 
Resultatene fra foreldreundersøkelsen finnes her:  
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/70-
buoy-Indekser-foreldreund-20-21-d067880a-b23d.pdf 
6. klasse hadde generelt gode resultater. 
3. klasse resultatene hadde generelt lave score, på spørsmål 
vedrørende trygghet, medvirkning og støtte. Skolen har 
planlagt foreldremøte for 3. klasse og samarbeider videre med 
klassekontakter og FAU-representant for å få tilbakemeldinger 
blant foresatte. Lærer informerer løpende om utviklingen i 
klassen, og det er satt inn ekstra ressurser for å imøtekomme 
behov. Lærer kan også ta opp temaer med foreldrene på 
utviklingssamtalene, eventuelt ha et ekstra foreldremøte om 
nødvendig. 
Vinter og isglatt: 

Rektor 
 

Møtereferat 
 

 

https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/70-buoy-Indekser-foreldreund-20-21-d067880a-b23d.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/70-buoy-Indekser-foreldreund-20-21-d067880a-b23d.pdf


Det har vært glatt i skolegården. Vaktmesteren strør ved 
innganger og trapper i løpet av skoledagen.  
FAU har etterspurt spann med grus for at lærere/foreldre kan 
strø i tillegg ved ekstra mye is.  

- Skolemiljø: 
Det er utvidet vaktordning for å trygge elevene i friminuttene, 
især for småtrinn. Lærere skal være synlige med vester. 
Bedre vakthold i friminutt og timer gir mindre mobbing. Skolen 
har sterkt fokus på mobbing – forbyggende ved å heve 
kompetanse, ved observasjoner og klassemiljø.  
9A fungerer bra – det blir laget en sak med en gang en hendelse 
forekommer, noe som fører til at sakene ikke vokser seg større 
enn nødvendig.FAU oppfordrer alle til å bruke 9A – melding om 
utrygghet med lav terskel, da skolen har bedre mulighet for å 
sette inn tiltak ved tilbakemeldinger fra foreldre. Skjema 
Melding om utrygghet ligger her:  
https://www.minskole.no/buoy/Dokumenter/777  

- Elevundersøkelse 5., 6. og 7. trinn 
Motivasjon hos elevene er et relativt nytt fokus i undersøkelsen 
(liker du skolearbeid, liker du oppgavene, gleder deg til å gå på 
skolen), og blir brukt i målrettet evaluering. Det er observert at 
opplevelse av motivasjon og medbestemmelsen synker for 
høyere klassetrinn, og kommunen er i gang med å undersøke 
årsaker og tiltak, og elever på Buøy får mulighet for å gi 
tilbakemeldinger.  

- Endringer i ressurser i klassen 
FAU presiserer at det er viktig med informasjon til foreldre ved 
endringer i personalet i klassen, heller for mye enn for lite. 
Rektor informerer at klasselærer er ansvarlig for informasjon 
om dette, og er generelt gode til å gi beskjed gjennom 
ukeplanene.  

- Aking 
Det har vært forespørsel fra foreldre om det er i orden å ta med 
eget akebrett. Rektor opplyser at de ser mye glede blant 
elevene i snøen og ser positivt på at elevene har egne brett 
med. Skolen har også noen brett som lånes ut. 

- Matpakke 
Foreldre har etterspurt om skolen har en policy i forhold til hva 
man kan medbringe i matpakke. Det har skolen ikke, selv om de 
kommer med en klar anbefaling om at barna får med sunn mat 
i matpakken. Skolen kan ikke bestemme hva barna skal ha i 
matpakken, men ønsker å skape bevissthet om sunn skolemat 
og anbefalinger for skolematens innhold.  

15/20-21 SFO-representant i FAU 
FAU har søkt ny representant for SFO inn i FAU med frist 3 februar og er 
glade for meldt interesse. Jan Sverre organiserer et intro-møte for ny 
valgt representant, Trine Gulsrud (3. klasse) neste FAU møte.  
 

Cathrine  
/ Jan Sverre  

16/20-21 Økonomi FAU 
FAU har samlet innspill fra foreldre og kontaktlærere, ideer til tiltak, 
utstyr og prosjekter som kan bidra til å fremme godt skolemiljø og hjem-
skole samarbeid. Takk for mange bra innspill! Innspillene ble 
gjennomgått på FAU-møte 27. januar og to prosjekter ble besluttet å 
søke om. FAU har søkt om støtte fra Hundvåg Kommunedelsutvalg til:  
1: Utstyr til Trivselslederprogrammet (16 000)  
2: IKT-uke på skolen med fokus på barnas digitale hverdag (30 000)  

Cathrine  
/ Jan Sverre 

17/20-21 Info-skriv til klassekontakter  Sara/Cathrine 

https://www.minskole.no/buoy/Dokumenter/777


Innspill fra FAU → klassekontakter  
Utgikk 

19/20-21 Arbeidsfordeling FAU  
I styret, utvalg og klassevise oppgaver  
Utgikk  

Cathrine 

19/20-21 Natteravnordning  
Ønskelig at foreldre fra 6. og 7. klasse stiller.  
Oppfølgning  

Cathrine  
 

20/21 Eventuelt og pågående prosjekter 
 

 

  
03.02.21: Flinki sykkelløype og undervisningsopplegg: 
Sykkelløype og workshop. 
 
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 møte 10 mars 

Referent: Lene Goa Haaland 

Linker: 

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

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
https://www.minskole.no/buoy/seksjon/10790

