
Møtereferat FAU  
 

Møtedato: 01.03.16 kl. 19:00 - 21:00  
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 

Møtedeltakere  

Stig Kaspersen FAU leder - tilstede 
Kathrine Strønstad  FAU nestleder - tilstede 
Sølvi Løwen Kasserer - ikke tilstede 
Bente Eliassen Lillemo Representant 2 trinn - tilstede 
Silje Fekjar Nilsson   Representant 3 trinn - tilstede 
Sølvi Løwen Representant 5 trinn - tilstede 
Audun Skarbøvik  Representant 6 trinn -tilstede 
Kristin Kalgraff Støle Representant 7 trinn -   ikke tilstede 
Aud Sævareid  Leder snøgruppen -tilstede 
Nina Mæland Leder miljøgruppen - tilstede 
Linn K. Høie Sekretær -og representant 1 trinn tilstede 
Anny Erfjord Representant 4 trinn - tilstede 
Marianne Dahl Torkildsen SFO-representant - ikke tilsede 
Jorunn 17.mai gruppen 

 
 
 
AGENDA 
Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

61 - 15/16 

Godkjenning av innkalling og referat.  
- Innkalling godkjent, og referat formelt godkjent.  

(For info: Møtereferat blir godkjent pr. e-post til FAU deltakerne i etterkant av møtet slik at vi ikke utsetter 
utstedelsen unødvendig lenge. Godkjennelsen av referat som sak ved start i neste FAU-møte er således å 
regne for en formalitet)   

Leder  - FAU B 

62 - 15/16 
Registrering av oppmøte og evt. forfall.  

- Se over.  
-  

Leder  - FAU O 

  



63 - 15/16 

Tilbakemelding fra rektor: 

Besøk fra Mottaket, Gausel skole har hatt besøk av ca 40 barn fra Forus midlertidige mottak i alder 1-4 klasse. De 

fikk oppleve lek ute samt en vanlig skoledag med deltakelse i klasse. Interessant å merke seg at det var en 

bekymring fra barnas foreldre på hvorvidt det var trygt å sende barna til norsk skole, kun fulgt av noen lærere fra 

mottaket. Setter perspektiv på noen av temaene vi har diskutert tidligere i FAU.  

Nettvett: Skolen opplever en økende trend på saker hva angår nettmobbing og stjeling av passord for så å utgi seg 

for å være andre etc. Skolen og FAU vil vurdere hvorvidt dette kan være tema på foreldremøtet. Kan også knyttes 

sammen med «Følelser» som er tema på 4.trinn. Men dette vil være avhengig om FAU finner en adekvat 

foredragsholder og om allerede planlagt opplegg kan endres.  

Utviklingssamtaler: Nye skjemaer er under utarbeidelse. Innspillene fra FAU er tatt med. Denne våren vil noen få 

den gamle versjonen av skjemaene, noe den nye ettersom det er en overgang. Viktig å gi tilbakemelding på hvor 

barna ligger i forhold til hvor barna befinner seg i forhold til utviklingsmålene. Målet er å være mer konkret: barnet 

har en lav grad av måloppnåelse i forhold til spesifikke mål. Skjemaene blir sendt hjem på forhånd slik at man kan 

gjennomgå skjemaet hjemme. Antall minutt ble tatt opp: Noen foreldre opplever at 20min er litt lite, og at samtalen 

derfor blir opplevd som stressenede. Rektor tar dette med seg, og takker for tilbakemeldingene. 

Informasjonsmøte vedr bombetruslene mot BISS: både FAU og rektor opplevde møtet som veldig bra. 

Viktige datoer i april ble nevnt av rektor: 

28.april: Åpent hus på SFO. 

21.april: Elevkveld for 4.-7.trinn 

 

Rektor O 

64 - 15/16 
Nok en gang skryt med tanke på hvordan hendelsene omkring bombetruslene ved BISS ble håndtert.  
 

FAU O 

65 - 15/16 

Snøgruppen: nok foreldre på alle trinn. Totalt 90 foreldre. 8 stk skal være igjen på skolen. Nok trafikkvakter. Ski og 

akebrett settes nede i rundkjøringen, slik at ingen skal bære utstyr opp og ned.  

17.mai-gruppen: har fordelt oppgavene basert på erfaringer fra i fjor, og alt går i henhold til plan. Jåtten skolekorps 

ønsker å spille noe komiteen forsøker å få til. Arrangementet starter kl.12:00 med åpen kafe. Alle foreldre oppfordres 

til å ta med småpenger! Lekene starter kl.13. 

Miljøgruppen: understreker at det er viktig at alle trafikkvaktene stiller opp. 

FAU+ Gruppeledere  O 



57 - 15/16 

Sikkerhet og riktig tøy/holdningskampanje: FAU ønsker å utfordre elevene i en brainstorming for å definere hva 

DE ville ha gjort for å bruke hjelm, refleks, osv. for å skape eierskap hos elevene. FAU ønsker å ta dette via 

elevrådet, og at dette blir et prosjekt som kan starte allerede nå i vår for å være klar med gode ideer til høsten! 
FAU  D/B 

38 - 15/16 
Foreldreforedrag: FAU å se på alternative foredragsholdere (20. eller 27.april - dersom Tove Flack ikke er 

tilgjengelig). Stig B 

39 - 14/15 

Oppfølgingssak - Trafikksituasjonen ved skolen.  

Trafikkgruppa har sitt første møte direkte etter FAU-møtet hvor 3 klassekontakter har påtatt seg å skaffe mer info for 

å kartlegge eventuelle muligheter for å forbedre trafikksituasjonen i området rundt skolen. 

 

Silje, Stig D/B 

66 – 15/16 

Årshjulpet: Foreldremøte vår 2016: alle klassekontakter skal sende ut innkallelse til sine respektive klasser slik at 

foreldremøtet kan holdes innen midten av april. Elevkveld for 5.-7.klasse arrangeres 21.april. 

 

FAU  O 

67 - 15/16 
Eventuelt 

FAU O 

  

 


