
REFERAT FAU-MØTE VED GAUSEL SKOLE 

 

Møtedato: 10.01.2017 kl. 19:00 - 21:00  
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
 

Møtedeltaker Trinn/rolle Forfall 

Georg Jakobsen   FAU leder  

Linn K. Høie         Nestleder og representant 2 trinn 
 

 

Laila Matre-Bysveen       Representant 1 trinn  

Cathrine Monsen Representant 3 trinn  

Silje Fekjar Nilsson Sekretær og representant 4 trinn  

Pål A. Abrahamsen (for Janette Omdal) Representant 5 trinn  

Jorunn Vadla  Representant 6 trinn  

Audun Skarbøvik Representant 7 trinn X 

Lene J. Risholt (for Therese Sivertsen)  Leder Miljøgruppa  

Trine Jelsa Stokka Leder 17 maigruppa  

Hilde Igletjørn  Leder Snøgruppa  

Marianne Dahl Torkildsen SFO representant X 

Sølvi Løwen FAU kasserer X 

 
 

 

AGENDA 

Saksnr. Beskrivelse: Tid Ansvarlig Type 

26 - 16/17 Registrering av oppmøte og evt. forfall  Leder  - FAU B 

27 - 16/17 
Godkjenning av innkalling og referat. Godkjent uten 
kommentarer. 

 Leder  - FAU O 

28 - 16/17 

Informasjon fra rektor.  
 
Integrert formativ vurdering: Lærere har jobbet sammen i 
et prosjekt for å se på ulike måter i gi tilbakemeldinger i 
timene der fokus er blant annet tilbakemeldinger som 
skaper refleksjoner. Skolen ønsker å fortsette å delta i 
dette prosjektet. 

 Rektor O 

31 – 16/17  

Ny skolebruksplan / overføring av elever fra 
Gautesete til Gausel. Rektor informerte om status og 
videre planer. Gausel skole har revurdert behovet for nytt 
modulbygg ut fra oppdaterte elevtall på Gausel skole fra 
høsten 2017. Antall førsteklasseelever ser ut til å bli noe 
mindre enn tidligere antatt noe som betyr at det er mulig 
å gjøre om Gausel skole for å ta i mot Gautesete elever 
uten å måtte bygge moduler. Dette betyr også mindre 
kostander knyttet til overføringen, og nytt forslag skal 
besluttes i Kommunen i slutten av januar før skolen kan 
iverksette overføringen. Gausel skole inviterer til 
informasjonsmøte 29 mars,  annonsering av nye 
forenede klasser for dagens 2 og 3 trinn skjer 2 mai.  
 
FAU representant(er) ønsker å stille på 
informasjonsmøtet og vil be om litt taletid.  
 

 FAU  D 

29 - 16/17 

Fast post med positive tilbakemeldinger fra FAU til 
rektor: Tilbakemelding fra de mest berørte klassene 
(dagens 1-3 klasse), er at det så langt har vært 
utelukkende positiv stemning rundt endringene som skjer 

 FAU O 



i forbindelse med ny skolestruktur. FAU tolker det dithen 
at skolens informasjon så langt har vært fornuftig, og at 
foreldre har en positiv tilnærming til endringene.  

30 - 16/17 

Årshjulet. Det henvises til årshjulet som oppdateres 
regelmessig på skolens nettsider. Av aktiviteter i 
nærmeste framtid nevnes:  
- Februar: Skolen og også FAU vil gjennomgå 
resultatene fra elevundersøkelsene høsten 2016 
-Snødag Hunnedalen 9 mars 
-Informasjonsmøte for foreldre - skolebruksplan 29 mars 
-Foreldremøter avholdes innen utgangen av april. Det er 
en fordel at foreldremøtene avholdes etter at 
Informasjonsmøtet 
-Utviklingssamtaler starter i mars og avholdes innen 
utgangen av april 

 FAU  O 

16 - 16/17 

Info og oppfølging: Miljøgruppen, Snøgruppen, 
17.Mai. 
 
Snødagen 9 mars:  
Informasjonsskriv til foreldre distribueres denne uken, 
påmelding til kontaktlærer senest torsdag 26 januar.  
Klassekontaktene blir også bedt om å sende ut et 
standard skriv på mail, der det informeres om behov for 
voksne som kan delta på selve turen og som vakter ved 
skolen /Knudamyra ved avreise og ankomst. Miljøgruppa 
har ansvar for å koordinere avreise/ankomst. 
Tilbakemelding fra foreldre som ønsker å delta gis 
direkte til klassekontaktene senest 27 januar, og disse vil 
bli innkalt til informasjonsmøte 22 februar.  
 
Forbedringer i forhold til sist:  Antall foreldredeltakere for 
de største trinnene økes fra 2 til 4-5 for å sikre bedre 
oppfølging. Elever i 5-7 klasse vil  kunne plassere 
ski/utstyr på Knudamyra på morgenen før de møter i 
klassene og utstyret passes på av foreldre-
representanter.   
 
Så langt det er praktisk mulig, må foreldre sitter i samme 
buss som de elevene hver enkelt har ansvar for. For å 
forhindre situasjoner i forbindelse med avstigning i 
Hunnedalen, er det viktig at foreldrene går først ut av 
bussene, for så å samle barna. 
 
FAU diskuterte ansvar og prosedyrer ved uønskede 
hendelser og leder FAU vil be skolen om å redegjøre for 
ansvarsforhold og retningslinjer.  
 
Innbetaling fra de respektive klassekassene til Søndagen 
er foretatt for de fleste klassene, men FAU kasserer 
følger opp der feil i oversikten har medført at enkelte 
klassekontakter/kasserere ikke har fått informasjon om 
innbetaling. Informasjonsskrivet vil også igjen minne om 
behovet for økonomisk støtte til arrangementet, og at 
dette koordineres gjennom Klassekassene.  
 
Miljøgruppa: Premiering i forbindelse med Beintøft, 
likeså utdeling av oppmerksomhet til de voksne som er 
ansvarlige for TL ble foretatt før jul på storsamlingen.  
 

 FAU+ Gruppeledere  O 



17 mai: Arrangementet bruker malen fra i fjor og jobber 
nå med å fordele oppgaver på tvers av trinnene.  
 
Forespørsel er sendt til Jåtten skolekorps, og komiteen 
avventer tilbakemelding.  
 
Søknad til kommunen om midler til arrangement er 
sendt.  
 
FAU ser behovet for å starte bruk av Mcash eller 
tilsvarende løsninger framover på eksempelvis 17 mai 
arrangementer. Vi vil derfor se på hva som skal formelt til 
for å få dette på plass, slik at vi i framtiden ikke bare er 
avhengig av at foreldre har med kontanter. 
  

39 - 14/15 

Oppfølgingssak. Trafikksituasjonen ved skolen.  

Driftsstyret bestemte i sitt møte i desember at antall 
parkeringsplasser for besøkende skulle utvides fra 
dagens 2 plasser til totalt 4 plasser, men at ordningen 
skulle evalueres etter 1 år. FAU er fornøyd med 
vedtaket, og vil gi sin vurdering i forbindelse med 
evalueringen basert på 1 års erfaring.  
 
Trafikksituasjonen opp Gauselbakken. Trafikksituasjonen 
ble tatt opp i bydels FAU sent 2016, og vurderingen i 
dette fora var at Gausel skole ikke kan regne med å få 
mer oppmerksomhet enn de andre skolene. FAU ved 
Gausel skole ønsker allikevel å fortsette å flagge behovet 
for utbedring av trafikkforholdene med ønske om ny 
vurdering fra kommunens side. Saken aktualiseres 
ytterligere ved at skolens elevmassen øker. Det er viktig 
å samtidig påpeke at FAU også i denne sammenheng 
har sterkt fokus på å få barn til å gå til skolen i stedet for 
å bli kjørt, gjennom blant annet Beintøft kampanjen, der 
Gausel skole har blitt kåret til beste skole to år på rad.  

 Silje, Georg & Linn D/B 

33 - 16/17 

Trafikksikker tilkomst inn til skoleområdet: 
Losing av elever inn på skole utenfor bilvei. 
Er det mulig å få elevene til å bruke anviste ruter i 
skoleområdet? (f. eks. via stier, gjerder, snarveier o.l.). 
Saken ble utsatt til neste FAU møte 

 FAU O/D 

34 – 16/17 

Forbedring av uteområdet 
Forslag om utvikling av skogsområdet med 
lekeapparater, bildekk, tauverk o.l. Saken ble utsatt til 
neste FAU møte 

 FAU O/D 

35 – 16/17 

Foreldremøte / - foredrag. Det er ønskelig å ha 
nettvett/nettmobbing som tema for neste 
foreldreforedrag. Forslag til datoer er 25 eller 26 april.  

 FAU D/B 

36-16/17 

Inndriving av penger til Snødagen. FAU har ikke 
mulighet til å tilbakebetale allerede innbetalt beløp for 
elever som trekker seg fra Snødagen, 
 

 
FAU 

O  

37 – 16/17 
Valg av ny sekretær. Silje Fekjar Nilsson ble valgt som 
ny sekretær etter Linn K. Høie. 

 FAU B 

38-16/17 

Eventuelt.  
 
7 trinn som gikk ut i 2016, har vært så omtenksomme å 
gi bort hele klassekassen på kr 7000 til biblioteket. Tusen 
takk for gaven. 

 FAU O 

 



Type sak:  Orienteringssak = O, Beslutningssak = B, Diskusjonssak = D 
 


