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Karmøy kommune 
Bø ungdomsskole 
 

Velkommen til foreldremøter for foreldre/foresatte ved Bø ungdomsskole 

 

Vi ønsker med dette å invitere foreldre/foresatte til foreldremøte for skoleåret 2020-21 etter 

følgende oppsett: 

 

8. trinn: Mandag 31. august kl.17.30 

8A møter i kantine – inngang ved flaggstang 

8B møter i gymsal - inngang ved svømmehall 

8C møter på rom 35– inngang på baksiden (midtre inngang) 

 

9. trinn: Mandag 31. august 19.00 

9A møter på rom 28 – bruk hovedinngang 

9B møter på rom 35 – inngang på baksiden (midtre inngang) 

9C møter i kantine – inngang ved flaggstang 

9D møter i gymsal – inngang ved svømmehall 

 

10. trinn: Onsdag 2. september kl. 18.30 (C og B) og 19.00 (A og D) 

10A møter i gymsal – inngang ved svømmehall 

10B møter på rom 35– inngang på baksiden (midtre inngang) 

10C møter i kantine– inngang ved flaggstang 

10D møter på rom 28- bruk hovedinngang 

 

I tillegg til informasjon fra skolen, så vil det bli arrangert valg av klassekontakter og representanter 

til FAU. Tenk derfor gjennom om dette kan være aktuelt for deg. Les mer HER hva det handler om. 

 

Gjennomføring av større enkeltarrangementer må gjøres i henhold til gjeldende anbefalinger fra 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet: 

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand 

eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Avstanden fra 

ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det 

mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter ved siden av hverandre 

må det være en meter fra skulder til skulder.    

   

Vi ber om at det bare er en forelder/foresatt per elev og at dere hjelper oss med å opprettholde 

avstand på 1 meter. I tillegg er det ikke lov å blande seg med foreldre fra andre klasser før og etter 

møtet.        

 

Hilsen Bø ungdomsskole 

 

 

 

http://www.fug.no/hva-forventes-av-meg-som-fau-medlem.4753226.html
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