
 SAK KOMMENTARER FØLG OPP 

1/22-23 Godkjenning og innkalling Ingen kommentarer  
 

2/22-23 Registrering Ingen kommentarer    

3/22-23 Årshjul Kort gjennomgang   

 

 

 

 

 

 

 

 

4/22-23 Gjennomgang av FAU-vedtekter Gjennomlest   

5/22-23 Valg av nye styremedlemmer Ny nestleder FAU: Jane Frøyland, kl. 4 B   

Ny vara for sekretær: Anita Strømme, 1 A  

Ny representant for SFO: Christina V. Birkeland, 1 B  

Fortsetter: 

Sekretær: Ane Lindvig, 2 A  

Fortsetter i SU: Erlend Ringsgård 6A og Anne Berit Ljosland, 3 A  

FAU-leder: David Haarr, 2 B (ikke på valg) 

 

 

Vara medlemmer av representanter for 

SU/SMU ble ikke funnet erstatter til 



6/22-23 Oppsummering fra SU  • Elevrådene på Voiebyen skole, Flekkerøy skole og Sjøstrand 

samarbeider. Elevrådene fra Flekkerøy og Sjøstrand har vært på besøk 

på Voiebyen skole og sett den nye skolegården.  

• Et annet samarbeid mellom skolene er knytte til Aschehougs univers ift 

digital undervisning og lærebøker. Samme pensum for elever på 

Sjøstrand, Flekkerøy og Voiebyen skoler, slik at elevene som kommer til 

Møvig skole i stor grad har gjennomgått samme pensum.  

• Stabil lærerstab med lite utskiftninger. Høy score på trivsel     .  

• Egen helsesykepleier på skolen. Sosiallærer i 50 % stilling. God dekning. 

• Mobil klokker og telefoner skal ligge avslått i sekken i skoletiden   

 

7/22-23 Trygghetsvaktordningen/Natteravn Nytt dette skoleåret er at ansvaret for Voiebyens trygghetsvakter fordeles på 

ulike klassetrinn. Se årshjul for oversikt.  

Natteravn: informer klassene og meld inn interesse.  

Klassekontakter skal finne og melde inn 

representanter.  

 

8/22-23 Trafikkforhold  Fortsatt utfordringer ved stoppeplassen på morgenen.  Klassekontakter orienterer sine respektive 

klasser: oppfordre foreldre til å tilpasse 

farten, ikke parkere på område merket 

buss, og helst unngå området helt. Man 

oppfordres til å bruke parkeringsplassen 

ved barnehagen. 08:15-08:30 er det mest 

hektiske tidsrommet. 

 

Kan en vakt fra skolen være til stede ved 

stoppeplassen i det mest travle 

tidsrommet?  



9/22-23 Pokémon-kort Sak utgår gr. innført forbud  

10/22-23 Eventuelt 1: utfordringer på bussen 

fra Bråvann for 1. klassingene  

Dårlig kjøring. Ofte full buss. Vanskelig for 1. klassingene, som noen ganger ikke 

får sitteplass. Forelder har meldt i fra til AKT flere ganger, uten at det har blitt 

bedring.  

Foreldre må fortsette å melde inn ved 

hendelser.  

 

 


