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ÅRSRAPPORT FAU BUØY SKOLE 

Skoleåret 2019/2020 
 

Alle foreldre ved Buøy Skole er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er 

bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU-medlemmene skal representere alle foreldrene ved 

skolen, og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. FAU skal sikre at foreldrene har reell 

medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta 

aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.  

 

FAU Styret 

Styret består av representanter for hver klasse. Virketiden er normalt 2 år i styret, og leder velges for 

1 år av gangen ved årsmøtet før sommerferien. Styret forbereder saker til de månedlige FAU-

møtene, og håndterer saker mellom møtene. Styrets leder har hatt jevnlige kontakt med rektor, der 

saker fra FAU er diskutert og forsøkt løst.  

Styrets sammensetning 2019/2020:  

1A  Lene Goa Haaland     (Nestleder, sekretær)  
2A  Kjell Inge Johnsen 
3A  Cathrine Helland     (BydelsFAU)  
4A  Anniken K. Puntervold/Monica Sørelv 
5A  Ronny B. Hagen     (Leder, SU)  
6A  Sara Sæverud Anglevik 
7A  Daniel Berg Sollien     (OTUS)  
SFO  Jan Sverre Brurok     (Kasserer)  
 
Vara: En klassekontakt i hver klasse fungerer som vara-representant til FAU-styret. Har ikke deltatt på 
FAU-møter gjeldende skoleår.   
 
SFO fikk for første gang en representant inn i FAU høsten 2019.  
 
FAU ble registrert i Brønnøysundregisteret 2019.  
 

FAU møter  

Det er avholdt 9 ordinære FAU møter, 3 prosjektmøter og 1 årsmøte i løpet av skoleåret 2019/2020. 

Rektor Nina Elise Grødem deltok i 5 av de avholdte FAU-møtene.   

2019: 9. september, 2. oktober, 4. november og 4. desember  

2020: 13. januar, 6. februar, 4. mars, 7. april (Teams), 4. mai (Teams), 15. juni (Årsmøte) 
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FAU saker 

Standardsaker: Gjennomgang møtereferat, økonomi, info fra SU, KFU, BydelsFAU, behandling av 

klassestøtte, skolemiljø og skole-hjem samarbeid.  

Saker for gjeldende skoleår: Skolematordningen, trafikksikkerhet/Ryfast og hjertesone, anbefalinger 

for gaver/bursdagsfeiringer, hjemmeskole, restriksjoner og tilpasninger i forbindelse med Covid-19, 

jule- og sommeravslutninger, Chromebooks - personvern og sikkerhet på nett, kommunikasjon skole-

foreldre, håndbok for FAU og klassekontakter, ny opplæringslov og læreplaner, elevundersøkelse.    

 

Aktiviteter og prosjekter skoleåret 2019/2020   

 Juleavslutning og Hei Verden: I samarbeid med skole og klassekontakter, arrangerte FAU 

juleavslutning 2019 for hele skolen. FAU stod for organisering av kake- og kaffe- salg i 

gymsalen samt opptredener fra elevene fra alle trinn i samarbeid med skolen. Innsamlede 

penger fra salg går til klassestøtte til elevene.  

 Skoleavslutning 7.. klasse - loddsalg: I forbindelse med julefesten, arrangerte FAU også 

loddsalg, hvor 7. klasse-elevene solgte lodd til inntekt for skoleavslutning for klassen før 

overgang til ungdomsskole. 

 FAU stod for organisering av salg av mat og drikke i forbindelse med skolens besøksdag og 

Hei Verden innsamling.  

 Sommeravslutning: FAU-sommerfesten 2020 ble avlyst pga. Covid-19 smittevernrestriksjoer 

fra myndighetene. FAU oppfordret derfor alle klasser til i stedet å arrangere 

sommeravslutning klassevis, og kunne søke FAU om klassestøtte.  

 Klassestøtte: Foreldre og klassekontakter kan i løpet av året søke FAU om klassestøtte til 

positive tiltak for å fremme godt klassemiljø. Støtten skal favne hele klassen og lå på 150 kr 

pr. elev for skoleåret 2019/2020. I løpet av skoleåret ble det bevilget støtte til bl.a. tur til 

Vitenfabrikken, Halloweenfest, 2x Skogsprett Klatrepark, hoppedag i Freedome med pizza, 

kinodag og skøyteleie.  

 Fra kinotur til bøker til elevene: FAU hadde arrangert kinotur for alle elevene på Buøy Skole, 

delt i småtrinn og mellom/store trinn, film bestemt i samarbeid med kontaktlærere og 

elever. Denne utgikk dessverre pga. smitterestriksjoner. FAU besluttet å gi en sommergave til 

alle elevene. I samråd med skolen, og på anbefaling av kontaktlærerne, bestilte FAU 

alderspassende bøker til klassene, hvor elevene fikk utdelt hver sin bok til å ta med hjem. 

Bøkene brukes også i undervisningen i de respektive klassene.  

 Digital dannelse: FAU representanter delte og deltok i Barnevaktens debatt Skjermet 

Barndom? den 5. mars 2020 på Sølvberget Kulturhus. Familieministeren, politiker fra 

Stavanger, Røde Kors ungdomsrepresentant og Barnevakten var blant deltakerne i debatten 

som handlet om barns skjermbruk, nettvett og digital dannelse. Temaet inngår i FAU sitt 

pågående arbeid med skole-hjem samarbeid. 

 Infokveld for klassekontakter: For bedre samarbeid mellom FAU og Klassekontakter. Utgikk 

pga. Covid-19.  

 

 

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
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FAU representert i SU 

FAU-leder inngår som fast representant i skolens Samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av 

rektor, politisk representant, lærernes representant, kommunalt ansatt, elevrådsrepresentant og 

representant fra FAU. FAU representanten har fungert som leder for SU.  

SU hadde 4 møter i løpet av skoleåret. Saker som ble tatt opp var skolens økonomi, Covid-19 

situasjonen og konsekvenser for skolen, Skoleruta 2020/2021, saker fra elevrådet, FAU og lærernes 

representanter.  

 

FAU representert i BydelsFAU og KFU  

FAU har en representant i Hundvåg bydels BydelsFAU. Rådet utgjøres av representanter fra skolene 

Skeie, Hundvåg, Roaldsøy, Buøy (barneskoler) samt Austrått og Lunde (ungdomsskoler). 4 møter ble 

avholdt i BydelsFAU skoleåret 2019/2020. Buøy skole var vertskap januar 2020.    

BydelsFAU gir godt innblikk i hva som foregår i bydelen, er et godt forum for erfaringsutveksling og 

inspirasjon til prosjekter og samarbeid mellom skolene i bydelen. Saker diskutert i BydelsFAU 

gjeldende skoleår: Natteravnordningen, OTUS (overgang til ungdomskole), 17. mai feiring, skolenes 

håndtering av Covid-19 - restriksjoner og hjemmeskole, og runden rundt for skolene. 

Gjennom BydelsFAU er FAU ved Buøy skole representert i KFU (Kommunalt Foreldreutvalg). Espen 

Svendsen fra Hundvåg skole er bydelens representant i KFU og refererer fra KFU på BydelsFAU-

møtene. Skoleårets første møte i BydelsFAU var et felles (styre)møte i KFU, med representanter for 

skoler i samtlige bydeler i Stavanger.  

KFU fremmer felles saker for foreldreutvalgene og er et viktig informasjonsorgan for FAU, som også 

fremmer saker politisk. Bla. gjennom KFU, har FAU i stor grad mulighet for å påvirke politisk. Les mer 

om KFU: http://www.minskule.no/kfu)  

KFU har bl.a. hatt oppe høringsforslag i forbindelse med endring i ny opplæringslov som innebærer 

oppfordring til videreføring av FAU som lovhjemlet. I samråd med KFU og andre FAU nasjonalt, 

sendte FAU v/Buøy skole i denne forbindelse høringsbrev til regjeringen i juni 2020: Re: 

Høringsuttalelse fra FAU - NOU 2019:23 Ny opplæringslov: Støtter videreføring av lovfestede råd og 

utvalg i ny opplæringslov. 

 

OTUS – OvergangTilUngdomSkole 

Skolene i Hundvåg bydel har et godt samarbeid og stort fokus på å skape en god og trygg overgang 

mellom barneskolen og ungdomsskolen for alle elevene sine. Et av disse initiativene er Overgang Til 

Ungdomsskolen (OTUS), som arrangeres 2 dager i juni før sommerferien. Gjennom aktiviteter med 

fokus på samarbeid og mestring blir elevene kjent med sin kommende klasse og sine medelever. 

FAU tar del i arbeidet med OTUS hvert år. Representanten for 7 klasse tok del i planleggingen og 

rekruttering av foreldre-representanter fra klassen som kunne være med i samarbeidet. Dessverre 

utgikk aktivitetene dette skoleåret pga. Covid-19.   

http://www.minskule.no/kfu
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2687171/%20?uid=0bcc0950-bc4c-4b9a-a5c4-0ea223742579
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Regnskap 2019/2020 

 

 

 

 


