
FAU – GAUSEL SKOLE 
 

Skoleåret 2012-13 
 

MØTEREFERAT 
 

fra 
 

Møte 4. september 2012 kl. 19.00-21.00, Gausel skole 
 

 
Tilstede:  
 
Ellen Marie Skartveit (1. trinn/FAU), Gro Andorsen (1. trinn/nestleder FAU), 
Ingvild Idsøe-Jacobsen (1. trinn), Richard Saue (2.trinn, FAU-sekretær), Rune 
Nilssen (2.trinn/FAU), Georg Jacobsen (2.trinn/leder miljøgruppen), Martha 
Therese Gjestsen (2. trinn/leder 17mai-gruppen), Lars Myklebost (3. trinn/FAU-
leder), Serikas Hakin (3. trinn), Anne Botne (3. trinn), Trond Stensland (3. trinn), 
Jan Ove Gillesdal (4. trinn/FAU), May Bente Valdal (4. trinn), Mette Nilsen Sand 
(5. trinn), Fereshteh Parsian (5. trinn), Christian Jønsson (5. trinn), Janne 
Ødegård (5. trinn/FAU), Siv Torstensen (6. trinn/FAU), Helle Fløisvik (6. trinn), 
Heather Hillersøy (6. trinn), Monica Salomonsen (6. trinn), Eli Ellingsen (7. 
trinn), Marianne Larsen (7. trinn), Torgeir Larsen (7. Trinn/FAU/kasserer), 
Cathrine Korsgaard (7. trinn). 
 
Møteleder: FAU-leder Lars Myklebost 
 
Referent: FAU-sekretær Richard Saue 
 
Saksliste: 
 
Saksnr. Beskrivelse: Tid Ansvarlig Type 

1/12-13 

Velkommen til nye klassekontakter (kk). 
 
Informasjon fra rektor 
 
Informasjon om kk sin rolle, årshjul, 
erfaringsoverføring, spørsmål, råd og tips osv 

30 Lars / Rektor O 

2/12-13 

Fordeling av representanter til ulike verv/roller: 
 
Valg av ny kasserer 
Valg av kk til snøgruppe + leder 
Valg av kk til 17. mai gruppe + leder 
Valg av kk til miljøgruppe + leder 
Valg av kk til FAU møter 

20 Lars B 

3/12-13 Videreføring av trafikkaksjonen / Beintøft med 
formål å redusere kjøring av barn til/fra skolen. 20 Lars / 

Miljøgruppe D 



4/12-13 Eventuelt 30   

 
 
 
1. SAK 1/12-13 Orientering fra FAU-lederen og Rektor  

 
a) Velkomst.  FAU-lederen ønsket velkommen til skoleårets første FAU møte, som 
var utvidet idet alle foreldrekontaktene1, var invitert til møtet.  
 
b) Rektor om foreldrekontaktene. Rektor Berit Thuestad fikk ordet og ga en 
kortfattet orientering til de nye foreldrekontaktene som var tilstede i møtet om 
skolens organer og FAUs funksjon, sett fra skolens ståsted. Hun leverte ut 
oversikt om skolens institusjoner til de nye foreldrekontaktene, samt Zero. Alt 
var hentet fra nettsidene til Foreldrerådet under grunnskolen. Rektor fremhevet 
at man som foreldrekontakt representerer gruppen og ikke seg selv, og at saker 
som angår egne barn eller konkrete barn tas opp i andre fora enn FAU. Hun 
orienterte om foreldrerådet og FAU som rådgivende organ overfor skolens 
administrasjon og driftsstyre.  
 
c) FAU-lederen om FAU og foreldrekontaktrollen. FAU-lederen orienterte om 
arbeidet som foreldrekontakt, og delte ut skjema som viste regelmessig 
tilbakevendende aktiviteter i løpet av skoleåret som gjelder for alle klassetrinn 
(Årshjulet). FAU-representantene ble særskilt oppfordret til å gå gjennom 
årshjulet og se om det er hendelser som bør tas inn der. Årshjulet blir egen sak i 
neste FAU-møte.  
 
De nye ble oppfordret til så snart som mulig å skaffe oversikt over epost-
adresser til foreldrene til sin klasse, for på denne måte å ha en hurtig 
informasjonskanal ut til klassen, eventuelt ved siden av lapp i sekk.  
 
Spørsmål om opprettelse av klassekasse bør tas så tidlig som mulig, og 
foreldrekontaktene må være tilstede og ta ordet på foreldremøtet som skolen 
arrangerer i september, og der ta opp spørsmål om blant annet vennegrupper i 
klassen. Det ligger også til rollen som foreldrekontakt å til å legge til rette for 
sosiale treff i klassene der både elever og foresatte deltar. Møtesteder for 
foreldre og elever anses viktig for det sosiale miljøet i klassene, og innebærer at 
det i hverdagen blir lettere for foreldrene å ta direkte kontakt med hverandre om 
forhold som vedrører barnas skolehverdag. Sosiale aktiviteter kan være 
klassekvelder med for eksempel spill, turer i nærområdene, og så videre.   
 
c) Høstens foreldremøte(r). Rektor opplyste at skolens foreldremøte ville holdes 
26. september for 1-3 klasse og 27. september for 4-7 klasse. Felles for begge 
dagene var fellesemne i Aulaen, som i år ville være Zero og bibliotekprosjektet. 
Deretter ville det være klassevise møter ledet av klasselærer. 
Foreldrekontaktene anmodes om å være tilstede i møtet.  Rektor oppfordret 
                                                        
1 Nyord for klassekontakter 



klassekontaktene (særlig på 1. trinn) til å ta kontakt med klasselærer i før møtet, 
for å avklare hva klassekontaktene naturlig kunne ta opp i møtet.  
 
d) Studieprosjekter. Rektor orienterte om studieprosjekter som lærerne ville 
arbeide med i løpet av kommende skoleår, og om arbeidet med revitaliseringen 
av Zero-prosjektet mot mobbing.  
 
e) Hei Verden. Rektor opplyste at den årlige Hei verden-aksjonen vil komme i uke 
45 (5.-9- november 2012), som er grunnskolens uke. Da vil det være det en del 
aktiviteter på skolen knyttet opp mot et av de landene Hei Verden er engasjert i. 
Den 8. november vil det om kvelden være aktiviteter på skolen for elever og 
foresatte. 
 
f) FAU-representanter til skolemiljøutvalget. Rektor etterlyste to representanter 
fra FAU til skolemiljøutvalget. Dette er en utvidelse av driftsstyret med to 
representanter fra FAU, ut over de to fra FAU som ellers sitter i driftsstyret. (Se 
sak 2/12-13, f). 
 
g) Ringeklokken. FAU-lederen spurte rektor om skolen var kjent med at 
ringeklokken første trinn ikke fungerte etter hensikten. Rektor opplyste at dette 
var man kjent med, og at forholdet ville bli tatt opp med kommunen som eier av 
bygningen. Rektor ville komme tilbake til saken i neste møte. FAU-lederen følger 
opp saken overfor rektor i neste møte.  
 
 
 
2. SAK 2/12-13 VALG 

 

a) Miljøgruppen: Ellen Marie Skartveit (1 trinn), Georg Jacobsen (2 trinn), Anja 
Knudsen (3. trinn), May Bente Valdal (4. trinn), Fereshteh Parsian (5. trinn), 
Monica Salomonsen (6. trinn), og Eli Ellingsen 7(7. trinn). Gruppen konstituerte 
seg selv under møtet og valgte Georg Jacobsen som sin leder. Han møter fast i 
FAU.   
 
 
b) 17 mai-gruppen: Karl Erik Dahl (1. trinn), Martha Therese Gjestsen (2. trinn), 
representanten fra 3. trinn meldes inn senere, Laila Matre-Bysveen (4. Trinn), 
Mette Nilsen Sand (5.trinn), Helle Fløisvik (6. Trinn), Catrine Korsgaard (7. 
trinn), Gruppen konstituerte seg selv og valgte Martha Therese Gjestsen som sin 
leder. Hun møter fast i FAU 
 
c) Snøgruppen: Linn Karin Rimestad (1 trinn), Kristin Støle Kalgraff (2 trinn), 
Trond Stensland (3. trinn), Marianne Bjørnstad (4 trinn), Christian Jønsson (5. 
Trinn), Heather Hillersøy (6.trinn), og Marianne Larsen (7.trinn).  Gruppen 
konstituerer seg selv og velger selv sin leder som også skal møte fast i FAU.  
 
d) FAU: Ingvild Idsøe-Jacobsen (1. trinn), Rune Nilssen (2. Trinn), representanten 
fra 3. trinn meldes inn senere, Jan Ove Gillesdal (4.trinn), Janne Ødegaard (5. 
trinn), Siv Thorstensen (6. trinn), og Torgeir Larsen (7. trinn). I tillegg til disse 



består FAU av lederen Lars Myklebost, nestlederen Gro Andorsen og sekretæren 
Richard Saue. 
 
e) Torgeir Larsen ble valgt til kasserer.  
 
f) Skolemiljøutvalget: Fereshteh Parsian (5. trinn) og Hilde Bratteng Stensland (2. 
trinn) ble valgt som representanter til dette utvalget. 
 
 
3. SAK 3/12-13 TRAFIKKAKSJONEN 

 
a) På spørsmål opplyste FAU-lederen at trafikkopplæringen er skolens ansvar og 
at dette hadde vært oppe i FAU møte i forrige skoleår. Skolens regler er at 
sykling til skolen kan elevene gjør fra og med 5 klasse. Mette Nilsen Sand 
orienterte om at avtalen med skolen var at det skulle bestilles tid hos Trygg 
Trafikk for 5. klassingene før skoleslutt. FAU-lederen følger opp dette overfor 
rektor.  
 
b) FAU-lederen orienterte de nyankomne om trafikkaksjonen som ble 
gjennomført i fjor etter Beintøft-modellen. Lederen for miljøgruppen orienterte 
om Beintøft-aksjonen, og at man i år ta del i den nasjonale beintøft aksjonen, med 
fokus på at barna skal gå til skolen, for å redusere trafikkfaren, særlig ved 
levering om morgenen. Den nasjonale konkurransen er for 1-4 trinn. Ved Gausel 
skole ville man likevel ta høyde for at også 5-7 trinn kunne delta i konkurransen 
(gå/sykle) lokalt. Den nasjonale Beintøft-aksjonen starter 17. september og 
varer til 17. November, og vil bli håndtert av miljøgruppen. Miljøgruppen vil 
finne løsning for en lokal konkurranse der også 5-7 trinn deltar, samt vurdere en 
lokal løsning som innebærer at Beintøft hos oss varer lengre enn den nasjonale 
konkurransen. 
 
Utdeling av sponsede (reklame) refleksvester ble drøftet, i lys av den holdning 
skolens tidligere ledelse hadde hatt til utdeling av slike i skolens regi.  
 
4. SAK 4/12-13 EVENTUELT 

 
Intet. 
 

*** 
 
Neste FAU-møte er tirsdag 2. Oktober kl. 19.00 
 
 
4. september 2012 
Richard Saue 
FAU-sekretær 
 
 
 


