
   

Møtereferat 
 
 

Gruppe: FAU – Buøy Skole 

Møtested: Teams 
 

Møtedato/-tid: 07.04.21, kl. 19:00-21:00 

Invitert:      FAU-representanter:  
                        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 
Rektor: 
Nina Elise Grødem 
Klassekontakter: 
2A Anne Cathrine Ervik 
5A Helge Anglevik 
4A Erik Johannessen 

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

 
 

Saks nr. Sak Ansvar 

31/20-21 Godkjenning møteinnkalling og referat fra FAU-møte 7 - 03.03.2021 
Link til referatet fra FAU-møte 7/20-21: 
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/70-buoy-7- 
--21.03.10-M%C3%B8tereferat-FAU-Bu%C3%B8y-skole-c83326f6- 
6ad8.pdf  
Godkjent.  

Cathrine 

32/20-21 Rektor orienterer 
Redegjørelse for planer ved langvarig fravær av ansatte 
FAU ønsker en redegjørelse av planer skolen har ved langvarig 
fravær - hvor lenge skal en ansatt ha vært borte før arbeid med å 
engasjere vikar starter, hvordan/i hvilken grad re-distribueres 
ressurser dedikert tilpasset undervisning og andre tiltak som krever 
ekstra ressurser. 
 
Gult og rødt nivå på skolen er en ekstra utfordring for skolen nå i 
koronatiden og gjør skolen og ansatte ekstra sårbare ved sykdom 
og fravær. Likevel har vært heldige med lite smitte og 
sykdomsfravær, selv om det alltid vil være noe, også i forbindelse 
med permisjoner. Et par av disse ressursene vil bli frigjort i løpet av 
våren, som gjør at man er mindre sårbar. Tiltak skolen gjør i forhold 
til fravær er blant annet: Har 1 vikar tilknyttet som settes inn, gjør 
om timeplaner, avtalt og frivillig overtid samt bruk av SFO personell 
og rektor.  

Nina 
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Se under for innspill på aktuelle saker i agendaen, som behandling 
av mobbesaker, mobbing, 17 mai feiring og Flinki Sykkelløyper.  

33/20-21 Foreldreforslag: Innsatsteam mot mobbing på Buøy skole 
Det er kommet inn forslag fra forelder om å se på muligheten for å 
etablere et innsatsteam mot mobbing på skolen. 
 
Rektor kommenterer på forslaget:  
Buøy skole har et etter hvert godt innarbeidet «Ressursteam», som 
er under reorganisering og har fått økt møtehyppighet. Teamet 
består av skolehelsetjenesten/helsearbeider, PPT, barnevern, 
psykolog, Lenden og lærere og ledelse ved skolen. Mobbing settes 
på agendaen på møtene etter behov. Rektor mener det kan være 
en fordel å benytte seg av denne ressursen fremfor å opprette et 
nytt team.  
 
Rektor meddeler at skolen har et godt system for Melding om 
utrygghet (krenking/mobbing Kap 9 - finnes nederst på denne 
siden: https://www.minskole.no/buoy/Dokumenter/777) – som 
gjør at saker tas opp med en gang før får bli mer alvorlige.  
 
Spørsmål fra FAU: Har skolen foretatt en kartlegging av 
sammenhengen mellom elevundersøkelser og 
utrygghetsmeldinger? Svar: Ikke strukturert, men jobber klassevis 
og i dialog med elevene om dette.  
 
Verktøy skolen bruker i forbindelse med utrygghet og mobbing er: 
Sosiometrisk undersøkelse, elevsamtaler (det foretas eksempelvis 
samtaler med elevene selv før utviklingssamtalene med foreldre), 
diskusjoner i klassen om uttrykk og ulike typer mobbing.  
SFO inndras i arbeidet med mobbesaker slik at elever også blir 
ivaretatt der.  
 
Buøy skole har en handlingsplan mot mobbing sammen med de 
andre skolene i bydelen. 
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/70-buoy-
Handlingsplan-0947a041-d42e.pdf  
 
Rektor vil komme tilbake til SIM i neste FAU møte. 
 
FAU gjennomgikk og diskuterte videre forslaget, og er svært 
positive. Kommentar: Hvis dette skal kunne implementeres og ha 
tilsiktet effekt, må det gjøres riktig, som beskrevet. Nedsetter et 
lite team som kan se nærmere på forebyggende tiltak mot 
mobbing og forslaget frem mot neste FAU møte. Det består av Kjell 
Inge, Trine, Cathrine, evt. flere.   
 

Kjell Inge 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nina 

34/20-21 Tilskudd fra Hundvåg Kommunedelsutvalg 
FAU er blitt tildelt midler fra Hundvåg Kommunedelsutvalg til to 
prosjekter som ble søkt støtte til i februar i år. 
file:///C:/Users/sk5230384/Downloads/Tilskudd%20v%C3%A5r%202 
021.PDF 
 
Utstyr til gjenopptak av trivselslederprogrammet: 10 000 kr  (søkte 

Cathrine 
 

 
 

 
 
Cathrine 

https://www.minskole.no/buoy/Dokumenter/777
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om 16 000 kr):  
FAU stemmer for å bevilge 2500 kr ekstra, som dermed gir råd til 
begge pakkene som ble søkt om (fargekodet aktivitetspakke og 
ballpakke).  

 
IKT-uke for elever, lærere og foreldre: 7000 kr (søkte     om 30 000 
kr) 
FAU er enige om å undersøke muligheten for å kjøre et 
miniopplegg av prosjektet i vår, deretter tilpasse og søke om mer 
penger til høsten for å gjennomføre en hel uke. Lene undersøker 
muligheter med Barnevakten.  

 

 
 
 
 
 
Lene 

35/20-21 17. mai feiring Buøy Skole 2021 
Den 17 mars, mottok skolene brev fra 17. mai komiteen i 
kommunen som inviterer skolene til å arrangere skolevise 17. mai 
tog. FAU har vært i dialog med rektor.  
 
17. mai komiteen har denne uken sendt brev til skolene om at dette 
er satt på vent pga smittesituasjonen. Nærmere informasjon vil følge i 
slutten av april.  
 
FAU følger opp via mail for å avklare og planlegge evt. involvering.  
FAU forbereder en løype i alle tilfeller.  
 
Korpset er positive og øver uansett inn 3 sanger som de formidler 
videre til skolen i tilfelle det skal bli aktuelt å samkjøre en innsats.  
Kom forlag om også å se på om man kan gjøre noe klassevis, evt. 
båtkortesje.  

Cathrine 

36/20-21 Flinki Sykkelløyper 
FAU og rektor har hatt dialog med prosjektleder Gunn Rita Dahle 
Flesjå om å gjennomføre prosjektet på Buøy. 
https://www.flinki.no/ 
 
Rektor og FAU skal vurdere tidsplan, starter med elevrådsmøte 
mandag 12 april, hvor rektor og FAU-leder deltar, og tar det videre 
derfra. Monica Sørelv vil delta fra FAU sin side i kommende 
prosjektgruppe for å planlegge og etablere løyper og aktiviteter.  
Behov for foreldre som engasjerer seg i prosjektet. Kommer 
utlysning når prosjektplan foreligger.  
 

Cathrine 
/ Monica 

37/20-21 Info-skriv til klassekontakter 
FAU gjennomgått utkast til Håndbok for klassekontakter på Buøy 
Skole. Denne er klar til å sendes ut til klassekontakter, lærere og SFO-
leder for kommentarer og innspill. Cathrine ferdigstiller og sender ut 
til alle. Det er viktig at gratisprinsippet ivaretas. 
 
Vi fjerner delen med forslag til faste oppgaver pr. klassetrinn og følger 
dette opp parallelt.  

Cathrine 

38/20-21 FAU representanter skoleåret 2021/22 – forberedelser til årsmøtet 
Gjennomgang av FAU-representanter for de forskjellige trinn og 
hvilke som er på valg til neste skoleår. 
4 kandidater er på valg. Det gjelder representanter for kommende 3. 
klasse, 4. klasse, 5. klasse og 7. klasse. Flere av kandidatene har meldt 
at de ønsker å stille igjen. Valg skal holdes FAU’s årsmøte 2. juni. Mer 
informasjon vil følge til alle.  

Cathrine 

https://www.flinki.no/


   

Neste møte 5 mai 

Referent: Lene Goa Haaland 
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  

39/20-21 Kontaktoversikt FAU og Klassekontakter 
Ny oversikt over FAU og klassekontakter for inneværende skoleår er 
tilgjengelig. Denne fornyes hvert år og gjøres tilgjengelig på nettside 
for å minske terskelen for foreldre å ta kontakt med relevante 
personer (doc først tilgjengelig når legges på linksidene).      
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKA3LliEmB9iWEG- 
_iy9BQYCfXvE7QULgQM4tgc62uQ/edit#gid=0 

Cathrine 

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 fremme for skolen. 

 

Natteravnordning 

Ønskelig at foreldre fra 6. og 7. klasse stiller. 

 

Arbeidsfordeling FAU 

I styret, utvalg og klassevise oppgaver  

 

12.04.21: Mulig dato for dugnad på Buøy banen. På grunn av Korona, må vi 

ha begrensinger. Alle representanter sender ut invitasjon på trinnenes 

facebook sider.  

 

https://www.minskole.no/buoy/seksjon/10790
http://www.minskole.no/kfu/seksjon/9354
http://www.minskole.no/kfu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKA3LliEmB9iWEG-
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKA3LliEmB9iWEG-_iy9BQYCfXvE7QULgQM4tgc62uQ/edit#gid%3D0

