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8/17 Innkalling godkjent 

9/17 Referat fra møtet 7.februar 2017 godkjent 

10/17 Økonomi: 

Se vedlagt økonomirapport for januar og februar måned. Det kan se ut som om vi har et stort forbruk, 

men dette skyldes at betalingen til Johannes læringssenter for vårterminen er belastet regnskapet 

allerede. 

Det ser ut som om vi er i rute mht. utgifter sett opp mot budsjettet. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning  

11/17 Orienteringssaker fra rektor. 

 Personalsituasjonen er stabil. Vi har nå fått på plass skolekonsulent i 65% stilling i et vikariat 

fram til august. Fredag førstkommende skal det gjennomføres 4 intervjuer på ny 

avdelingsleder.   

 Skolebruksplanen:  

Overføringen av elever fra Gautesete til Gausel går etter planen. Alle foresatte på Gautesete 

har fått innvilget skoleplass på valgte skole. 

For øyeblikket arbeider vi med overføringsmøter mellom Gausel og Gautesete skole. 

Parallelt arbeides det med tilsettinger av personalet. Det seer ut til at romkapasiteten på 

Godeset er sprengt, og det er forhandlinger om å overføre 7.trinn til Gautesete allerede fra 

høsten 2017.  

Det er bebudet et foreldremøte for foresatte 1.-3.trinn 29.mars. Hva kan vi få formidlet på 

dette møtet, og hvilke forventninger har foresatte når de kommer på møtet? Klarer vi å innfri 

forventningene, eller må møtet utsettes noe i tid, og kanskje også gjennomføres som et 

klasseforeldremøte der foresatte også får bli kjent med hverandre og bli enig om ulike tiltak 

de ønsker å gjøre for klassen for å bygge opp om et godt læringsmiljø? 
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Det er enighet om at det vil være lurt å vente med foreldremøtet for 1.-3. trinn til overgangen 

mai/juni for å få etablert gode rutiner for foreldresamarbeid på de ulike klassene og trinnene. 

Foreldre opplever en stor ro rundt etableringen av nye klasser selv om det alltid er knyttet 

nysgjerrighet rundt klasseetableringer og hvem som blir kontaktlærer. Foreldre gir 

tilbakemelding på at det vil være mye mer nyttig å snakke om de nye klassene, og FAU 

ønsker å bidra med informasjon på felles foreldremøte. Vi kommer tilbake til planleggingen 

av møtet. Rektor legger ut et skriv angående nytt foreldremøte på skolens hjemmeside etter at 

vi har funnet dato for foreldremøtet. 

Lærerne på 1.-3. trinn har gjorte en omfattende og grundig jobb med ny klasseinndeling, tatt 

hensyn til egne erfaringer, pedagogiske overveielser, elevenes eget syn på saken, og elevene 

har arbeidet på tvers av de eksisterende klassene. Nå gjenstår kun en siste kvalitetssikring av 

arbeidet. 

 Ståstedsanalysen: Dialogmøtet med rådgiver Rune M Knudsen fra skolesjefens stab ble 

gjennomført 22. februar. Skolen fikk positiv tilbakemelding på gjennomføringen av 

ståstedsanalysen og arbeidet som er lagt ned i den. Skolens resultater ble gjennomgått og 

kursen videre ble staket ut. Gausel skole beskrives som en veldrevet skole der resultatene 

jevnt over er bra.  

Møtet ble opplevd som nyttig og lærerikt. Refleksjon rundt egen praksis gir perspektiv på 

arbeidet som utføres. 

Ledelsen har reflektert over «Håndteringen av mobbing» som foreldre scorer skolen lavt på. 

Bør skolen informere på et generelt grunnlag hvordan vi arbeider med elever som strever 

med atferd. Skolen har mange samarbeidspartnere, vi søker veiledning og vi arbeider ofte 

veldig tett med foresatte, men i forhold til enkeltsaker og enkeltelever er dette taushetsbelagt 

informasjon. Derfor kan det synes som om skolen og foresatte «ikke gjør noe» mens det i 

virkeligheten legges ned store ressurser i arbeidet. 

Tilbakemeldingen fra foresatte er at de ikke kjenner seg igjen i resultatet på 

Foreldreundersøkelsen, men opplever at skolen legger ned et stort arbeid i det forebyggende 

arbeidet og oppfølging av saker. Det vil alltid være slik at når eget barn ikke føler 

læringsmiljøet som godt, vil foresatte oppleve tiltakene utilstrekkelige. Foreldrene er derfor i 

tvil om den generelle informasjonen rundt håndtering av atferd, vil gi ønsket resultat sett opp 

mot foreldreundersøkelsen. Det viktigste blir den tette dialogen som kontaktlærer har med 

foreldrene, der en sammen går inn for å finne gode løsninger. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

5/16 Tilsyn: Branntilsyn gjennomført 20.februar. 

Det var ingen avvik eller anmerkninger til skolens brannvernsarbeid.  Brannvesenet foretar tilsynet, 

og det blir foretatt stikkprøver. Vi har rutiner og dokumentasjon på plass. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning  

6/16 SFO-undersøkelsen 52% av de foresatte har svart. Vi må sende en påminnelse. Det er ennå tid å 

svare. Foreldrerepresentantene sier at denne undersøkelsen var svært enkel å svare på. Det kan gjøres 

via telefonen. Enklere kan det ikke bli. Nå handler det kun om at foreldrene tar oppfordringen og 

oppgaven på alvor.  

Vedtak: Foreldrene sender ut en liten påminning i tillegg til påminningen fra skolen. 

7/17 Møtetidspunkt 

Det er kommet spørsmål om vi kan flytte møtetidspunktet for SMU. Hvis dette skal flyttes, får det 

konsekvenser for de andre møtene som arrangeres samme kveld, DS og FAU. 

Ved tidligere drøftinger om møtetidspunkt har det vært hevdet fra foreldreperspektivet at det er godt 

å ha alle tre møtene på samme dag, det opptar ikke så mange kvelder. På den andre siden medfører 

dette svært lange dager for noen av medlemmene som deltar båe på DS, SMU og FAU: 

DS drøfter møtetid og frekvens, og tar et eventuelt forslag til endring med til henholdsvis SMU og 

FAU. 
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Vi oppfatter at møtekollisjonen som er referert til, kun gjelder SMU, og vi opplever det positivt at en 

ønsker å foreta en endring slik at alle kan møte. Imidlertid vil en endring på tidspunkter føre til at 

andre ikke kan møte, og det er bred enighet om at de ulike møtene må avholdes samme dag pga 

logistikken for deltakere i DS, SMU og FAU- møtene.   

Vedtak: Møtene blir avholdt første tirsdag i måneden slik som før. 

8/17 Eventuelt- ingen saker 

 

 

 

 

Berit Mæle Thuestad,  

rektor 


