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BydelsFAU møte nr. 3, skoleåret 2020/21 
 
Dato for møtet:  Tirsdag 13. april 2021 
Sted:    Teams 
Møteleder:  Anders Hanevik 
Referent:  Anders Hanevik 
 
Tilstede:   Anders Hanevik, FAU Austbø Skole / KFU 

Thorbjørn Hansen, OTUS 
Helene Gram, FAU Skeie 
Kjerstin Holgersen, FAU Roaldsøy  
Espen Svendsen, FAU Hundvåg  
Thomas Bore Olsen, FAU Lunde  
Kim Odland, SU Skeie  
Elisabeth Vistnes, FAU Ausbø  
Cathrine Helland, FAU Buøy  
 

 
Forfall:   Ronny Hagen, SU Buøy  

Berit Jonasson Bateson, SU Lunde 
Jon Aril Gundersen, FAU Roaldsøy 
Astrid Ramstad, FAU Lunde  
 

 
 

 
 
 

Agenda: 
Forslag til agenda: 

1. Godkjenning møteinnkalling 
2. Godkjenning møtereferat 
3. Status Natteravnene 
4. OTUS 2020 – status og oppfølging aksjoner 
5. 17. mai 2020 – status og oppfølging aksjoner 
6. Runden rundt, hva skjer på skolene – økonomi og lovpålagte oppgaver. 
7. Kort referat fra KFU (se også informasjon KFU hjemmesider) 

8. Eventuelt 

Neste møte:  

Tirsdag 8. Juni 2021, kl. 19:00, Austbø Skole 
 

Referat: 

Nr Innhold 
Aksjoner / 
Ansvarlig 

1 Godkjenning av møteinnkalling. 
Ok. 

 

2 Godkjenning av møtereferat forrige møte 
Ok 
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Natteravnene 

26.01.21: Vaktlister etablert i samarbeid med Frivillighetssentralen. Alle klasser på 
ungdomstrinnet har fått 1 vakt kvar. Ravning pt. på pause pga. Covid-19-restriksjoner, foreløpig 
avlyst tom. 8 februar. Avventer situasjonen. 

13.04.21: På pause fram til 11. april fram til i dag. Vil sannsynligvis blir forlenget minst så lenge 
skolene er på rødt nivå. Pt. er rødt nivå satt fram tom. 30. april. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO 

4 OTUS 2020 
 
26.01.21: Alle overskudd og alle underskudd fra 2020 er nullet ut, dvs. at penger er tapt. Både FAU-
penger og Leirskolepenger er tatt tilbake av kommunen iflg. rektor Austbø Skole. Skolene vil ordne opp 
seg imellom for denne enkelte situasjonen. For framtiden bør pengene stå på ein konto som eiges av eit 
FAU med eget org. nummer. Det er forslag både om at FAU på både ungdomsskole og barneskole kan 
være rette instans å iveraeta disse pengene. Skal eit FAU ha pengene vil det sannsynligvis være behov 
for å betale mva. på alle beløp. Dei FAU som har eget org. nr. drøfter dette internt og så avtaler vi på 
neste BydelsFAU-møte korleis vi order dette for framtiden. 
 
Sendt søknad til Bydelsutvalget om støtte til OTUS 2021 på kr. 10.000,- Beløpet er lavare enn andre år 
pga. overskudd fra 2020 da OTUS ikkje vart arrangert. 
Har fått person fra Buøy til OTUS ressursgruppe. Hundvåg, Skeie & Roaldsøy må få på plass 1 
kontaktperson pr. klasse. Ressursgruppemøtene (4-6 stk) planlegges gjennomført onsdager 19-21. 
Planlegger for at OTUS 2021 lar seg gjennomføre. Både Premiere Produkter og Buøy Bakeren kan levere 
med kort frist. 
 
13.04.21: Mangler ressurspersoner fra Hundvåg 7C, Skeie 7B er meldt inn som «kanskje». Må få 
bekreftet begge så snart som mulig. Fått bekreftet og fått tildelt kr. 20.000,- fra kommunebydelsutvalget. 
Må se det ann framover om OTUS kan arrangeres i 2021. 2-3. juni er avtalte datoer. Må avgjøre innen 
14. mai om OTUS kan gjennomføres eller ei. 
Pengene til OTUS bør være på ein konto administrert av eit FAU på ein barneskole. Skeie FAU tilbyr seg 
å ta denne oppgaven. Det må foreligge ein skriftlig avtale i bunn som setter rammene for samarbeidet 
mellom OTUS og FAU Skeie skole. Thorbjørn lager utkast til skriftlig avtale og diskutere dette med 
Helene i FAU Skeie og Terje, rektor Austbø, om detaljer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAU på 
Hundvåg, 
Skeie, 
Roaldsøy 

5 17. mai 2021 
 
26.01.21: Har intern frist for FAU Skeie den 15. april for om det blir arrangert noe i skolegården eller ei. 
Tar dette opp med 8. trinn Lunde og Skeie skolekorps om kva dei tenker. 17. mai-toget i Bydelen er ikkje 
planlagt enda, avventer signaler fra kommunen om kva som er mulig å gjennomføre. 
 
13.04.21: Ingen tradisjonell 17. mai feiring i år heller. 
 

 
 
 
FAU Skeie 
Skole 
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6 Runden rundt, hva skjer på skolene 

Lunde 

• Jobber med å markedsføre skolen som eit alternativ i bydelen. Ser Roaldsøy som den 
mest naturlige skolen å føre framstøt mot. 

• Hatt noen få tilfeller med Covid-19 på skolen. Godt håndtert og ingen vidare smitte. 

• Leirskole på 9. trinn utsatt til september. 

Buøy 

• Ingen smittetilfeller på skolen i heile perioden fram til no 

• Har søkt penger gjennom Bydelsutvalget. Søkt om 30tusen og fekk 7tusen til IKT-dag. 
Søkt om penger til å sette i gang trivselslederprogrammet igjen med Covid-19 
vennlige aktiviteter. Fått midler og satser på å komme i gang til høsten. 

• Laget håndbok for klassekontakter. Søker å få engasjert fleire foreldre med å forklare 
kva rollen går ut på. Planlegger å lage for FAU også. 

• Vurderer å etablere «Flinki Sykkelløyper» i og rundt skolens området i samarbeid med 
Trygg Trafikk. Poster med forskjellige oppgaver for å øke fokus rundt det å sykle til 
skolen. 

• Planlegger for at 7. klasse kan dra på overnattingstur som avslutning. Må se framover 
kva som lar eg gjennomføre. 

Hundvåg 

• Sist FAU-møte 24. februar. Fekk presentert foreldreundersøkelsen. Ingen store 
forandringer. Siste årene har FAU og SU scoret lavt og under snittet i kommunen. 
Covid-19 kan ha bidratt negativt i denne forbindelse. Spesielt blant dei eldre trinnene. 
Har hatt høg svarprosent, 96% på 3. og 6. trinn. 

• Lenden har gjennomført undersøking i 3. og 7. trinn. Resultat vil bli presentert på 
neste FAU-møte. 

Roaldsøy: 

• Lenge siden sist FAU-møte, derav lite å dele. Neste FAU-møte planlagt om 2 uker. 

• Trafikksikkerhet er gjennomgående tema i FAU og på skolen. 

• Har ikkje hatt smittetilfeller. 

• Arrangerte skøytedag og skidag i vinter. 

INFO 

 Skeie skole:  

• Sist møte 10. mars og neste planlagt i mai. 

• Fekk 14tusen av kommunebydelsutvalget til 2 nye basketkorger 

• Hatt noen elever i ventekarantene, ingen smitte på skolen 

• Etablert hjertesoner og fått opp noen skilt. Venter på at prosjektet skal sluttføres. 

• SMIL-prosjektet, som omtalt i siste utgaven av Øyabuen, er tatt i bruk på skolen 

Austbø: 

• Hadde FAU møte i dag. Har hatt 1 i måneden jevnt over. 

• Har ikkje hatt gått gjennom foreldre- og elevundersøkelsene enda. 

• Det jobbes med uteområdene på skolen, planlegges ferdig til oppstart neste skoleår 
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7 Kort referat fra KFU (se også informasjon KFU hjemmesider) 
 
26.01.21: Sist møte 21. januar 2021. Hjertesone innført på fleire skoler i kommunen, det viser seg at det 
ikkje alltid hjelper med kun eit skilt for å hindre unødig kjøring. Kommunikasjonen rundt Hjertesone kan 
godt gjøres betre, det er antakeligvis stort potensiale. Nye Stavanger har fått nye kommunebydeler med 
andre utfordringer enn det vi er vant med fra gamle urbane Stavanger, bla. trafikk. 
Politiske saker diskutert på KFU-møter. Politiske saker finnes her. Mest aktuelle saken på neste møte er 
hjem-skolesamarbeidet. Det legges i saken opp til at FAU skal bruke eit definert skjema og gjøre eit 
stykke arbeid opp mot foreldrene og være eit verktøy for FAU. Er det saker i Bydelen man ønsker at skal 
tas opp av KFU og vidare opp mot politikerne sendes dette Espen eller Anders og dei vil ta det opp og få 
det belyst. 
 
13.04.21: Sist møte 17. mars. Diskutert saker som skal behandles politisk forut for møte med både 
posisjon og opposisjon. Rune Knutsen hadde ein gjennomgang av arealnormen som er gjeldende for 
skolebygninger. Chromebook-saken fra Våland henger. KFU skal ha møte Flinki Sykkelløyper og Gunn 
Rita Dahle. Skal holde digitalt foredrag med Hedvig Montgomery den 26. april, foreløpig 300 påmeldte – 
plass til 1000. Neste møte planlagt 22. april.  
 

 
 

8 Eventuelt 
 
26.01.21: Lunde skole får kun elever fra Skeie skole. Det er eit ønske fra FAU Lunde at skolekretsen 
utvides til fleire skoler. Det er ein oppfatting på Roaldsøy at det er fullt på Lunde og derfor blir Austbø 
valget. Dette stemmer ikkje, det er god plass på Lunde. Burde ungdomsskolene gjennomføre åpen dag 
for 7. klasse på lik linje som VGS? Utbygging på Atlanteren vil gjerne gi endringer på dagens 
skolegrenser? FAU barneskolene utfordres til å drøfte dette internt for så å tas opp neste BydelsFAU-
møte. 
 
13.04.21: Anders gir seg i FAU, BydelsFAU og KFU etter neste BydelsFAU-møte. Ny leder må velges. 
Øvrige medlemmer som går ut må og erstattes og helst være på plass før møte nr. 4. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle FAU 

 
Møteplan skoleåret 2020/2021 
 
Tirsdager kl. 19-21 
29. september: Hundvåg Skole (hovedfokus OTUS) 
26. Januar: Roaldsøy Skole (hovedfokus 17. mai og litt OTUS) 
13. April: Skeie Skole (17. mai) 
8. Juni: Austbø Skole 
 
Linker: 
Link til Hundvåg BydelsFAU sin hjemmeside:  
http://www.minskole.no/kfu/seksjon/9354 
 
Link til KFU: 
http://www.minskole.no/kfu 
 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Boards/Details/275840
http://www.minskole.no/kfu/seksjon/9354
http://www.minskole.no/kfu

