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BydelsFAU møte nr. 4, skoleåret 2019/2020 
 
Dato for møtet:  Tirsdag 9. juni 2020 
Sted:    Lunde Skole / Teams 
Møteleder:  Anders Hanevik 
Referent:  Anders Hanevik 
 
Tilstede:   Anders Hanevik, FAU Austbø Skole / KFU 
   Hilde Frick, FAU Roaldsøy 

Espen Svendsen, FAU Hundvåg 
Cathrine Helland, FAU Buøy  
Helene Gram, FAU Skeie 
Elin G. Skjelbred, FAU Lunde  
Astrid Ramstad, FAU Lunde 
Daniel Øpsen, FAU Hundvåg 
 
 
  

Forfall:   Ronny Hagen, DS Buøy  
   Ann-Christin Johnsen, FAU Roaldsøy 

Kim Odland, DS Skeie  
Elisabeth Vistnes, FAU Austbø Skole  
Thorbjørn Hansen, OTUS 
 

 
 
 
 

Agenda: 
Forslag til agenda: 

1. Godkjennelse møteinnkalling 
2. Godkjennelse møtereferat 
3. Status Natteravnene 
4. OTUS 2020 – Avlyses pga. Covid-19? 
5. 17. mai 2020 – Avlyses pga. Covid-19? 
6. Runden rundt, hva skjer på skolene – økonomi og lovpålagte oppgaver. Får skolene til 

hjemmeundervisning? Status på åpning av småtrinnet den 27. april? 
7. Kort referat fra KFU 

8. Eventuelt 

Neste møte:  

Tirsdag 9. Juni 2020, kl. 19:00, Lunde skole/Skype 
 

Referat: 

Nr Innhold 
Aksjoner / 
Ansvarlig 

1 Godkjenning av møteinnkalling. 
Ok. 

 

2 Godkjenning av møtereferat forrige møte 
Ok 
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3 Natteravnene 

 

25.09.19: Ingen dedikert representant tiltede. Fortsatt mange ledige vakter utover høsten. FAU 
på den enkelte skole oppfordres til å prøve å rekruttere fleire til å påta seg å gå vakt i egen 
bydel. 

30.01.20: Startet opp igjen etter nyttår. Rikelig med ledige vakter, bare å melde seg. Tips til 
Lasse/Henriette om å legge ein slags oppsummering av helgen som var på «Hundvåg min 
bydel» på facebook. Natteravnene på Hundvåg har egen e-postadresse: 
hundvag@natteravn.no  

og egen facebookside:  

https://nb-no.facebook.com/natteravnhundvaag/ 

Se ellers også vedlegg til dette møtereferat for informasjon. 

 

14.04.20: Pause pga. Covid-19. 

 

 
 
 
 
 
 
INFO 

4 OTUS 2020 
 
14.04.20: Ressursgruppen er fulltallig. Thorbjørn varslet ressursgruppen om at OTUS 2020 dessverre 
utgår pga. Covid-19 iom. at alle arrangement er avlyst til og med 15. juni. Avventer situasjonen fram til 
regjeringen kommer med ny oppdatering midt i mai. Hundvåg Kommunedelsutvalg har utsatt alle sine 
møter på ubestemt tid og derav også tildeling av midler. Det lar seg gjøre å skaffe t-skjorter til alle om 
beskjed blir gitt i tide innen 10. mai. Utdeling av disse må da sannsynligvis gjøres av skolene. Det var og 
diskutert å ha alternativt OTUS til høsten. Eit slik arrangement må i så fall i større grad gjøres av skolene 
enn det som har vært vanlig. 
Det ligger an til 4 klasser med til sammen litt over 100 elever på Austbø og 3 klasser med til sammen litt 
over 70 elever. 
 
09.06.20: Fått tilskudd på kr. 15.000,- fra Hundvåg Bydelsutvalg og har igjen kr. 9888,32 fra forrige år. 
Det er dialog om å kjøre OTUS-light til høsten med t-skjorter.  
 
 

 
 
 
 
 
FAU 
Buøy, 
Skeie, 
Hundvåg 
 

5 17. mai 2020 
 
30.01.20: 17. mai-komiteen etablert og første møte avholdt. Ting går sin vante gang. 
 
14.04.20: 17. mai-feiringen på tradisjonelt vis er avlyst i Stavanger Kommune. Feiring vil foregå digitalt. 
Meir info på www.stavanger.kommune.no 
 
 

 
 
FAU 
Hundvåg 
Skole 

mailto:hundvag@natteravn.no
https://nb-no.facebook.com/natteravnhundvaag/
http://www.stavanger.kommune.no/
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6 Runden rundt, hva skjer på skolene 

Lunde 

• Skoleavslutninger blir annerledes enn det man er vant med. 10-trinn skal ha klassevis 
avslutning uten foreldre til stede. Kontaktlærer arrangerer dette. 

• God økonomi. Hatt ein del nyansettelser og det blir 1 kontaktlærer og 1 ekstra 
pedagog pr. klasse. 

• Ser ein mulig utfordring framover med at Lunde skole kun får barneskoleelever fra 
Skeie skole. Dette kan medføre dårlig ressursutnyttelse framover sett i forhold til 
kapasiteten totalt sett i bydelen. Det bør vurderes om grensene mellom skolene skal 
revurderes. 

• Gjenåpning av skolen etter hjemmeskoleperioden har gått greit. Det er montert vasker 
i alle klasserom og kantinen er stengt. 

• Spansk og gym blir fremdeles gjennomført som hjemmeskole pga. stort antall elever. 

Buøy 

• Klassene har vært delt i 2 gjennom hjemmeskoleperioden. Har hatt delte område i 
friminutt. På SFO har elevene vært samlet. Gått bra. 

• .Var planlagt felles kinotur for heile skolen. Denne er avlyst. Alle klasser oppfordres til 
å søke FAU om midler til å arrangere klassevise avslutninger. 

• FAU kjøper inn 1 stk. bok til alle elever som ein sommerhilsen. Lærerne har vært 
involvert i prosessen. 

 

Hundvåg 

• Hadde FAU-møte forrige uke. SU-møter har ikkje vært gjennomført dette halvåret. 

• Stort sett fornøgd med korleis hjemmeskoleperioden er gjennomført. Ein del forskjeller 
mellom klassene avhengig av kontaktlærerne. Evaluering etterspurt. 

• Covid-19 har tatt stort fokus dei siste månedene og andre saker har vært nedprioritert. 

• Det har blitt sendt ranselpost i 4. klasse om at klassene skal settes på ny. Har vært 
kritikk på måten at dette er håndtert, info på forhånd hadde vært lurt for å unngå uro 
blant elever og foreldre. Avtalt at det skal gjennomføres foreldremøte neste uke. 

Roaldsøy: 

• Skolen har valgt at 1-4. trinn starter til ordinær tid og 5-7. trinn starter ein halvtime 
seinare i perioden som har vært. Dette er valgt å videreføre fram til sommeren. 

• FYSAKK prøves å gjennomføres den 17. juni. Vil starte klassevis, vanligvis heile 
skolen samtidig. 

• Planlegger for at neste års 1, klasse skal komme på besøksdag. 

• Planlegges avslutning for 7. klasse utendørs. 

• Skolen har fått testet fleire digitale læringsarenaer i perioden som har vært. 

INFO 
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 Skeie skole:  

• Har fått reaksjoner fra forelde på at skolen har vært leksefri i perioden som har vært 
og fortsetter dette fram til sommeren. 

• Neste års førsteklasse er 24 stk. elever fordelt på 2. klasser.  

• Det er etterspurt vedlikehold av Bravo-banen som brukes mye, men som er i dårlig 
forfatning. 

• Neste år skal det begynnes på arbeidet med infrastrukturen til Atlanteren. 

• Ikkje hatt FAU-møter siden 7. mai og ikkje planlagt fleire før neste skoleår. 

• Har gjennomført 1 utedag i uken for alle klasser. Dette planlegges vidareført til 
høsten. 

Austbø: 

• 1 FAU-møte siden sist. Ellers ingen aktivitet. 
 
 

 

7 Kort referat fra KFU (se også informasjon KFU hjemmesider) 
14.04.20: Ingen møter siden sist. Var plan om å gjennomføre eit digitalt møte, men det strandet. KFU må 
komme i gang igjen da dei politiske saken ruller og går og må følges opp. 
 
09.06.20: FAU Buøy og Roaldsøy har sent svar på høringen om endringen av opplæringsloven. KFU skal 
diskutere saken med skolesjefen på møte førstkommende mandag og med flertallspartiene 
førstkommende onsdag. Det er varierende om skolene har fått med seg saken eller ei. Høringen som 
foreligger omhandler kun det som er foreslått fjernet, det er ingen informasjon om det som skal komme og 
erstatte det vi har i dag. 
Siden sist er ett KFU-møte avlyst og ett gjennomført via Teams. Planlagt møte med fysisk oppmøte neste 
uke. Det er på trappene eit pilotprosjekt om skolemat der noen skoler er utvalgt til å være med. Det 
ventes på sak ang. Chromebook og kva retningslinjer som skal være rundt bruk av denne. Det kommer 
sak om mobbeombud da det er ein for liten ressurs slik det er i dag. Korleis kva saker som skal prioriteres 
jobbet med er oppe til diskusjon. Hjertesonene til skolene og barnehagene slik det er gjennomført på 
Buøy og Roaldsøy skal innføres på alle skoler. 
 
Kommende politiske saker 
 
20.05.2020: Skolematprosjekt,  
24.06.2020: Chromebook i barnetrinnet 1-4, ikke lagt ut foreløpig 
24.06.2020: Retningslinjer for mobbeombudet, ikke lagt ut foreløpig 
17.06.2020: Hjertesoner rundt skoler og barnehager.  
 
Møtekalenderen ligger her 
 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Boards/Details/275840 
 
 

 
 

8 Eventuelt 
 
30.01.20: Skolefotografering har vært eit tema på fleire skoler der fotografer har tatt kontakt med FAU-
ledere ved skolen for å selge seg inn. Overlat dette til skolen ved rektor å følge opp. Det er pt. intet 
overordnet system innad i Stavanger Kommune, men det er på trappene å få det til. 
Sikkerhet rundt bruk av ChromeBook og lagring av data via skolens datautstyr må utforskes og utfordres.  
 
14.04.20: Skolefotografering tatt opp i KFU. KFU ønsker at kommunen skal ha ein felles innkjøpsavtale 
med ein fotograf som betjener alle skoler og skal ta dette opp med skolesjefen for videre behandling. 
Sikkerhet rundt bruk av ChromeBook også tatt opp i KFU og skal tas vidare med skolesjefen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ALLE FAU 

9 Møteplan for skoleåret 2020/2021 
Tirsdager kl. 19-21 
29. september: Skeie Skole (hovedfokus OTUS) 
26. Januar: Roaldsøy Skole (hovedfokus 17. mai og litt OTUS) 
13. April: Hundvåg Skole (17. mai) 
8. Juni: Austbø Skole (tentativ dato) 
 
 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__opengov.cloudapp.net_Meetings_STAVANGER_Boards_Details_275840&d=DwMFAw&c=Qznq1V5e4u04CfMRj920aPtDqN4RUEToMeZ6oK6t9iY&r=zqp4nwGT18vDJztx3XwOR73OP_ejyuXNvDmG0oANl1c&m=qryFocAP8jYew5YFgrpAFzQ8aGdOSTbvZU1HXbCZkHI&s=I7j73b621YbXROTlPS1mscoW9rxSoFIRqzSG01XbZhY&e=
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10 Medlemmer av BydelsFAU skoleåret 2020/2021 
Roaldsøy trenger ny representant 
Espen fortsetter for Hundvåg 
Anders fortsetter for Austbø 
Lunde stiller med 1 representant 
Skeie stiller med 1 representant 
Cathrine rekner med å fortsette for Buøy 
 

 

 
Møteplan skoleåret 2019/2020 
 
Tirsdager kl. 19-21 
25. september: Hundvåg Skole (hovedfokus OTUS) 
28. Januar: Buøy Skole (hovedfokus 17. mai og litt OTUS) 
14. April: Austbø Skole (17. mai) 
9. Juni: Lunde Skole (tentativ dato) 
 
Linker: 
Link til Hundvåg BydelsFAU sin hjemmeside:  
http://www.minskole.no/kfu/seksjon/9354 
 
Link til KFU: 
http://www.minskole.no/kfu 
 

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

