
 

  

  
  

               FAU Buøy skole 
Skipsbyggergata 19  
4077 Hundvåg  

  

Gruppe:  
 

FAU – Buøy Skole 

Møtested: 
 

Teams 

Bli med på PC-en eller mobilappen 

Klikk her for å bli med i møtet 

 

Møtedato/-tid: 
 

05.05.21, kl. 19:00-21:00 

Invitert:     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  
                        Rektor Nina Elise Grødem 
                        Klassekontakter   
 

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

 

Saks nr. Sak 
 

Ansvar  

40/20-21 Godkjenning referat fra FAU-møte 7 - 03.03.2021 
Link til referatet fra FAU-møte 8/20-21:  
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/70-buoy-8---
21.04.07-M%C3%B8tereferat-FAU-Bu%C3%B8y-skole-af7670da-21cb.pdf  
 

Cathrine 
 

41/20-21 Rektor orienterer  

 Skolen på rødt nivå  

 SFO-undersøkelsen 2021  

 17. mai – evt. alternativ mulighet (inkl. eksempel fra Jåttå skole) 

 Kommunikasjonsplan for skolestart skoleåret 2021/22  

 Planer for Trivselslederprogrammet  

 Flinki Sykkelløyper - oppdatering 
 

Nina 

42/20-21 Tilskudd Hundvåg Kommunedelsutvalg - oppdatering 
IKT-uke bli IKT-dag den 19 mai med opplegg fra Barnevakten for elever, 
foreldre og lærere. Ball- og kohort-pakke til Trivselslederprogrammet 
bestilt.  
 
34/20-23: 21.04.07 FAU er blitt tildelt midler fra Hundvåg 
Kommunedelsutvalg til to prosjekter som ble søkt støtte til i februar i år. 
Venter på tilsagn og utbetaling. Utstyr til gjenopptak av 

Lene/Cathrine  

Møteinnkalling 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjM4Nzc3MTktODVhNy00NTg4LTlmOGItOTg0Y2EyNThmYWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228cb94f17-4b60-45d6-b279-cd88076e5b48%22%2c%22Oid%22%3a%2288585cf6-5738-480b-9edb-6e3832b156a9%22%7d
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/70-buoy-8---21.04.07-M%C3%B8tereferat-FAU-Bu%C3%B8y-skole-af7670da-21cb.pdf
https://www.minskole.no/DynamicContent/Documents/70-buoy-8---21.04.07-M%C3%B8tereferat-FAU-Bu%C3%B8y-skole-af7670da-21cb.pdf


trivselslederprogrammet: 10 000 kr (søkte om 16 000 kr) og IKT-uke for 
elever og foreldre (evt. lærere): 7000 kr (søkte om 30 000 kr) 
 

43/20-21 Flinki Sykkelløyper 
Presenterer ny tids- og arbeidsplan for å gjennomføre Flinki-løypene på 
Buøy. Vedheftet innkalling.  
 
36/20-21: 21.04.07 FAU og rektor har hatt dialog med prosjektleder Gunn 
Rita Dahle Flesjå om å gjennomføre prosjektet på Buøy. Info og 
gjennomgang av roller og tidsplan. https://www.flinki.no/  

 

Cathrine  
/ Monica 

44/20-21 Info-skriv/Håndbok klassekontakter  
Utkast til Håndbok for klassekontakter er sendt til lærere og 
klassekontakter for tilbakemelding. Skal ferdigstilles og bestemmes 
når/hvordan distribuere.  
https://docs.google.com/document/d/1Z-
Wxi0BbmvPUqVZHOsuBhpg_djbtfdv8tyCLCoaZNNc/edit?usp=sharing  
 
21.04.07 Gjennomgang håndbok og faste oppgaver pr. klassetrinn.  

 

Cathrine 

45/20-21 FAU representanter skoleåret 2021/22 – forberedelser til årsmøtet  
FAU representanter for følgende kommende klassetrinn er på valg:  
3. klasse: Representant stiller ikke til gjenvalg. 1 har meldt interesse.  
4. klasse: Representant stiller til gjenvalg  
5. klasse: Representant stiller til gjenvalg  
7. klasse: Representant stiller til gjenvalg   
 
Avtales prosess og info som skal sendes til alle klassene med informasjon 
om valg av FAU representanter, og invitasjon til årsmøtet. 
 
38/20-21: 21.04.07 Gjennomgang av FAU-representanter for de forskjellige 
trinn og hvilke som er på valg til neste skoleår.   
 

Cathrine 

46/20-21 Sommeravslutning – felles eller klassevis  
Ingen klasser har i dette skoleåret tatt ut klassestøtte fra FAU.  
 

Alle 

47/20-21 Økonomi  
FAU kassen trenger å fylles opp. Ideer på bordet. 
 

Jan Sverre  

48/20-21 Planlegging FAU Årsmøte 2021  
 

Cathrine 

49/20-21 FAU Årshjul for skoleåret 2021-22 
 

Cathrine 

50/20-21  SFO – oppstart nytt skoleår  Trine  

20/21 Eventuelt og pågående prosjekter 
 

 

  
Oversikt FAU og Klassekontakter 
Denne fornyes hvert år og gjøres tilgjengelig på nettside for å minske 
terskelen for foreldre å ta kontakt med relevante personer.  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKA3LliEmB9iWEG-
_iy9BQYCfXvE7QULgQM4tgc62uQ/edit#gid=0  
 
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 for å motta nyheter og aktuelle 

 

https://www.flinki.no/
https://docs.google.com/document/d/1Z-Wxi0BbmvPUqVZHOsuBhpg_djbtfdv8tyCLCoaZNNc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Z-Wxi0BbmvPUqVZHOsuBhpg_djbtfdv8tyCLCoaZNNc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKA3LliEmB9iWEG-_iy9BQYCfXvE7QULgQM4tgc62uQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKA3LliEmB9iWEG-_iy9BQYCfXvE7QULgQM4tgc62uQ/edit#gid=0


dokumenter. 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. FAU- representant legger ut 
møteinnkalling og referat og saker fra FAU’s linkside på klassens 
facebook-side. FAU skal jobbe for tettere samarbeide med 
klassekontaktene.  
 
02.12.2020: Klassekontakter på FAU møte 
FAU ønsker å invitere klassekontaktene til FAU møte i starten av hvert 
skoleår for å introdusere FAU og arbeidet, informere om utvalg, snakke om 
roller og for å finne gode måter å jobbe sammen på. 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.  
 
Natteravnordning  
Ønskelig at foreldre fra 6. og 7. klasse stiller.  
 
Arbeidsfordeling FAU  
I styret, utvalg og klassevise oppgaver  
 

 

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 

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
http://www.minskole.no/kfu/seksjon/9354
http://www.minskole.no/kfu

