
 

  

  
  

        FAU Buøy skole 
Skipsbyggergata 19  
4077 Hundvåg  

  

Gruppe:  
 

FAU – Buøy Skole 

Møtested: 
 

Teams 
 

Møtedato/-tid: 
 

10.03.21, 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 
SFO Trine Gulsrud 

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

 
 

Saks nr. Sak 
 

Ansvar  

22/20-21 Godkjenning referat fra FAU-møte 03.02.2021  Cathrine 

23/20-21 Velkommen til Trine Gulsrud, ny SFO-representant i FAU: 
Presentasjonsrunde, arbeidsfordeling i FAU, presentasjon av aktuelle 
utvalg.  

Cathrine 
 

24/20-21 Rapport fra Samarbeidsutvalget  
Informasjon vedr Covid-19, nye læringsplaner, Motivere elever – 
medvirkning, økonomisk situasjon, ny skolerute 2021/2022. Viser til 
referat fra Samarbeidsutvalgets møte 15 februar, på skolens 
hjemmeside.   

Cathrine  
/Ronny 

25/20-21 Info-skriv til klassekontakter 
FAU representanter gir tilbakemelding i løpet av uken. Deretter sendes 
til klassekontakter for tilbakemeldinger.  
Ronny deler dokument med Trine G. 
Ønskelig å få dette godkjent i løpet av våren. 

Cathrine  
/ Sara 

26/20-21 Lessons learned fra alternativ juleavslutning 2020 og scenarier for 
sommeravslutning 2021   
Det var stor oppslutning på steaming i desember – veldig kjekt. FAU 
oppfordrer skolen til å legge opp til at alle elever som ønsker, får bli med 
på arrangementer i regi av skolen/FAU.  
FAU vurderer alternative scenarier for sommeravslutning. Viktig at 
informasjon om dato for kommende arrangementer kommer ut så tidlig 
som mulig. 

Cathrine/Kjell 
Inge 

27/20-21 7. klasse avslutningstur 2021 
Info avklares med skolen 

Sara 

Møtereferat 
 

 



28/20-21 Flinki sykkelløype og undervisningsopplegg: 
Skolen tar nærmere kontakt med Trygg Trafikk og Gunn Rita for å få 
forslag til opplegg for Buøy skole. Det er viktig å få en oversikt over tid 
og ressurser dette vil kreve av skole og FAU slik at det planlegges inn når 
vi har kapasitet. Når aktuelt vil FAU engasjere foreldre på skolen til å 
være med til å lage sykkelløypen lokalt.   

Rektor 

29/20-21 Status fond-søknader 2021 
FAU har søkt midler til utstyr til Trivselsleder-utstyr og IKT-uke med 
Barnevakten, fra Hundvåg Kommunedelsutvalg. Venter på 
tilbakemelding. Neste møte i bydelsutvalget er midten av mars 2021.  

Cathrine 

30/20-21 10.03.2021 Foreldreforslag:  

• Oppgradering av skolebibliotek: FAU har hatt dialog med skolen 
som informerer om at det kjøpes inn bøker kontinuerlig. Det er 
en kostbar post, og alternative måter å oppdatere biblioteket 
på er velkomment. FAU fortsetter dialog med skolen.  

• Oppussing av skolens inne-områder: FAU har vært i dialog med 
rektor om muligheter for oppgradering av skolens inne-
områder. Det bekreftes at oppussing flere steder er tiltrengt. 
Rektor undersøker muligheter gjennom kommunen, og 
fortsetter dialog med FAU deretter. FAU kan ta dette opp som 
sak i forbindelse med SU. 

 

 

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  

 

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


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 – FAU har fremmet forslag for skolen.  
 

 

Neste møte 7 april 2021  

Referent: Lene Goa Haaland 

Linker: 

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

 

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

