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BydelsFAU møte nr. 1, skoleåret 2020/21

Dato for møtet: Tirsdag 20. oktober 2020
Sted: Hundvåg
Møteleder: Anders Hanevik
Referent: Anders Hanevik

Tilstede: Anders Hanevik, FAU Austbø Skole / KFU
Thorbjørn Hansen, OTUS
Cathrine Helland, FAU Buøy
Helene Gram, FAU Skeie
Thomas Bore Olsen, FAU Lunde
Kjersti Holgersen, FAU Roaldsøy

Forfall: Ronny Hagen, SU Buøy
Elisabeth Vistnes, FAU Ausbø
Berit Jonasson Bateson, SU Lunde
Kim Odland, SU Skeie
Espen Svendsen, FAU Hundvåg
Jon Aril Gundersen, FAU Roaldsøy
Astrid Ramstad, FAU Lunde

Agenda:
Forslag til agenda:

1. Velkommen inkl. kort presentasjon av den enkelte
2. Godkjennelse møteinnkalling
3. Godkjennelse møtereferat
4. Status Natteravnene
5. OTUS 2020 – fordeling av ansvar
6. 17. mai 2020 – fordeling av ansvar
7. Runden rundt, hva skjer på skolene – økonomi og lovpålagte oppgaver.
8. Kort referat fra KFU (se også informasjon KFU hjemmesider)
9. Eventuelt

Neste møte:

Tirsdag 26. Januar 2021, kl. 19:00, Roaldsøy Skole

Referat:

Nr Innhold
Aksjoner /
Ansvarlig

1
Velkommen inkl. kort presentasjon av den enkelte

2 Godkjenning av møteinnkalling.
Ok.

3 Godkjenning av møtereferat forrige møte
Ok
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4 Natteravnene

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.

20.10.20: Frivillighetssentralen Hundvåg Kommunedel tilbyr seg å være med å administrere
ordningen. Det etableres i så fall kontrakt mellom Frivillighetssentralen og FAU på den enkelte
skole eller BydelsFAU i Hundvåg Kommunedel. BydelsFAU er positiv til å inngå samarbeid
med Frivillighetssentralen. Tradisjonelt har det vært utfordrende å skaffe foreldre til å melde
seg på vakter. FAU på barneskolene tar med tilbake til 7. klasseforeldre om å skaffe vakter til 2
stk. ravninger og FAU på ungdomsskolene tar med tilbake til alle trinn å skaffe vakter til 2 stk.
ravninger. 1 vakt om høsten og 1 vakt om våren. Minimum 2 personer til kvar vakt.

Notat etter møtet: Natteravner og Frivillighetssentral var også diskutert på KFU-møte den
27.10.20 med positivt fortegn. KFU skal undersøke meir rundt saken.

INFO

5 OTUS 2020

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.

20.10.20: FAU på barneskolene må finne 1 person pr. 7. klasse om kan delta i ressursgruppen for å
arrangere OTUS. Det er normalt sett 4 stk. møter på onsdager januar – april. Navn og kontaktinfo på
ressurspersonene meldes til Torbjørn. OTUS har antakeligvis nok penger på bok siden det ikkje vart
arrangert i 2020. Må vurderes om det skal søkes også for dette skoleåret. Vanlige givere må uansett
holdes orientert slik at dei er på banen igjen til neste skoleår. Send kort presentasjon av kva OTUS går ut
på til medlemmene i BydelsFAU slik at nye foreldre får vite kva det er for noe.

FAU på
skoler
med 7.
klasse

6 17. mai 2020

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

20.10.20: Skeie Skole har ansvaret for å koordinere 17. mai 2021 etter vanlig oppskrift og vi satser på at
det blir ordinært arrangement denne gange.

FAU Skeie
Skole

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

Lunde

 Har hatt 1 stk FAU i dette skoleåret.

 Har vært litt uro blant elevene og dei har hatt litt vansker med å komme i gang etter
sommeren. Dette settes i relasjon med Covid-19 og begrensninger som dette gir.

 Planlegger for leirskole for 9. klasse

 Planlegger klassevis «juleball».

 Har godt samarbeid med UIS om viderutdannig.

Buøy

 Har hatt 2 stk. FAU-møter dette skoleåret. Catherine er valgt som leder av FAU for
inneværende skoleår

 Har hatt 1 SU-møte så langt og det er planlagt 1 til

 Økonomien ser lys ut for første gang på lenge

 Har rekrutter nye lærare og er fornøgd med det

 Gjennomfør hjertesoneaksjonen. 6. klasse vant konkurranse arrangert av Trygg
Trafikk

 Skal arrangere reflekskonkurranse med kinotur for klasse som premie.

 Har hatt foreldrerepresentant fra SFO siste skoleåret. Vært vellykket og vil fortsette
med det.

Hundvåg

 Ikkje til stede

Roaldsøy:

 Har hatt 1 møte så langt dette skoleåret.

 Har valgt ny FAU-leder, Jon Arild Gundersen og ny nestleder

 Rektor og avdelingsleder trør til i undervisningen ved behov når lærare ev. er vekke
på Covid-19.

 Bemanningssituasjonen er ellers bra slik det ligger i dag.

 Hjertesone har vært gjennomført. Har vært godt fokus på dette og har gitt positiv
virkning.

INFO
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Skeie skole:

 Valgt ny nestleder i FAU, Hege Hansen. Har slitt med rekrutering pga. mangel på
fysiske foreldremøter.

 Har hatt 1 FAU-møte dette skoleåret.

 Har hatt utfordringer med fravær pga Covid-19, men løst det på ein god måte så langt.

 Har planlagt reflekskonkurranse.

 Har hatt fokus på den nye fagplanen for å utfordre skolen til å benytte mulighetene
som byr seg

 Fortsetter med at 1 dag i uken er uteskole.

 Det er mindre og mindre bøker som blir med hjem pga. ønske om å redusere smitte
av Covid-19. Appen StavangerPakken brukes der lærerne kan bruke det som er
ønsket.

 Rektor går på videreutdanning, Skolemiljø og -ledelse.

 Rogaland Idrettskrets har eit prosjekt som heter SMIL (Samhold, Mat, Idrett og Lek)
som skolen ønsker å være med på. For 5-7 trinn der det tilbys varierte aktiviteter og
leksehjelp.

 Hjertesone har vært oppe til vurdering.

Austbø:

 Ikkje hatt FAU- eller SU-møte enda. Ingen info mottatt fra rektor. FAU-møte planlagt 21.10.20

8 Kort referat fra KFU (se også informasjon KFU hjemmesider)

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

20.10.20: Katrine Iversen sluttet i sekretariatet. Erstattet av Annika Svendsen.
Mobbeombudet har nok å gjøre på slik at det er så godt som ingen tid til å være med i sekretariatet.
Etterspør status på saken som var på høring rundt FAU og å gjøre dette «frivillig».

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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9 Eventuelt

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.

20.10.20: Invitere uteseksjonen til neste møte for å orientere om statusen i Bydelen. Det er ein oppfatning
av at det negative er på veg opp ift. slik det har vært dei siste årene.
Skeie skole opplever ein del hærverk og rols i og rundt skolegården på ettermiddag- og kveldstid. Det har
skjedd fleire ganger at unger og ungdommer som er på trening og andre aktiviteter har fått
ødelagt/ramponert sykler og hjelmer m.m. Det er klatret på tak og områder der det ikkje skal være folk.
Rektor har satt i drift utvidet ressursteam for å prøve å kartlegge situasjonen.

Leder
Bydels
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 (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

