
Referat fra FAU-møte 22. Oktober 2020 

Velkommen og åpning  

Presentasjon av gamle og nye FAU representanter. 

Til stede: Rektor, Susanne 1B, Tom 1A, Nils Reidar 2A, Agnes 2B, Monika 4A, Inger Karin 5B, Anne 

Hilde 5A, Nic 5A, Sonja 6B, Marianne 7B og Kristine 7B. 

3.trinn var ikke representert. 

 

Leder: Agnes Synnøve Gjertsen (siste året). 

Nestleder: Blir valgt på neste møte. 

Økonomiansvarlig: Nils Reidar Hovden (siste året) 

Referent: Susanne Hansen. 

 

Rektor informerer: 

Rektor innleder møtet med hvor bra det er at foreldre engasjerer seg i FAU og i skolen. Det er positivt 

for ungene og de oppmuntres til skole. Rektor presenterte videre; hvem er Kopervik skole? Skolen er 

en «OSS» skole, der alle i personalet, elever og foreldre skal jobbe sammen og føle tilhørighet og ha 

samhold. Hver og en elev på skolen har en viktig effekt på omgivelsene rundt seg. 

 

Muren ved soluret. 

Muren bak skolen blir forbedret. Det er laget en sti gjennom skogen fra soluret opp mot feltet. 

Rektor har en god ide om å lage en sykkelbane på samme område. FAU tar dette videre. 

Lys ved soluret 

Rektor sjekker opp 

Lys ved gangfeltovergang. 

Teknisk etat er på saken. 

 

Saker fra FAU 

Trafikksikkerhet rundt skolen 

Hjertesone 

Skolene i Karmøy kommune ønsker å jobbe for at elevene skal bli selvstendige og robuste 

mennesker. Elevene skal være aktive, og i god fysisk og psykisk form. Noen elever blir kjørt, og det 

gjør at det oppstår en del farlige situasjoner rundt skolene. Hjertesone er en prosess der en forsøker 

å få flest mulig til å gå og sykle trygt til skolen. 



Skoleledelsen, FAU og elevrådet skal etablere en «Hjertesone» rundt Kopervik skole. Foreldre, skole 

og elever samarbeider om prosjektet. 

Minner om at elever som blir kjørt til og fra Ytreland, Sund og Skår kan bli sluppet av/hentet ved 

Bygnes vitenbarnehage eller på parkeringsplass ved Bygg Max og Comfort på Bygnes. 

Elever som blir kjørt fra andre områder, prøv å slippe av elever på gode områder før skoleplassen. 

Ved levering på skoleområde er det viktig å huske på at det ikke er lov å kjøre inn mot 

hovedinngangen til ledelsen. Heller ikke lov å parkere langs fortauet. Bruk heller området ved 

busslommen. 

Bussvakt 

Det har manglet tilsyn av elever som kommer med buss fra Ytreland, Skår og Sund. Rektor er allerede 

på saken. 

Reflekskonkurranse:  

FAU ønsker å arrangere en reflekskonkurranse i november. Premie til beste trinn. 

Beintøft 

FAU arrangerer egen «beintøft» konkurranse til våren 2021. 

Halloween 

Byen vår Kopervik arrangerer ulike aktiviteter til Halloween. Klassekontakter legger ut informasjon på 

Facebook. 

Proskjekt; «En flaske er nok» 

FAU ønsker at skolen er med på prosjektet «en flaske er nok» Målet med prosjektet er å samle inn ei 

flaske pr innbygger i Norge til inntekt for Team Rynkeby og forskning på Barnekreft.  

Engasjer elevene til å samle inn flasker fra foreldre, søsken, tanter, onkler, besteforeldre og venner. 

Her er bare målet å få EN flaske pr person innen sommeren 2021! 

Det er opprettet et arrangement på Facebook der de kommer til å bestrebe å legge ut artige klipp, 

bilder, konkurranser og andre ting som er relatert til innsamlingen! 

Klassekontaktene informerer lærerne og legger ut informasjon på klassens Facebook side. 

Dugnad 

Planlegger en dugnad i april 2021. Hovedmålet på dugnaden er å utbedre stien fra busstoppet til 

skolegården. 

17. Mai 

5. Trinn er ansvarlig for 17. Mai arrangementet på skolen. 6. trinn hjelper til med kaker og kaffe. 

FAU Egen gruppe på Facebook. 

Det blir opprettet en egen FAU gruppe på Facebook. Klassekontakter informerer videre til de ulike 

trinnene. 

 



Neste møte: Nov/Des 2020. 

Referent: Kristine Bokneberg Stange 

 


