
REFERAT FAU-MØTE VED GAUSEL SKOLE 

 

Møtedato: 07.03.2017 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 X 

Cathrine Monsen Representant 3 trinn X 

Silje Fekjar Nilsson Sekretær og representant 4 trinn  

Janette Omdal Representant 5 trinn  

Jorunn Vadla  Representant 6 trinn  

Audun Skarbøvik Representant 7 trinn X 

Therese Sivertsen Leder Miljøgruppa  

Trine Jelsa Stokkedal Leder 17 maigruppa X 

Hilde Igletjørn  Leder Snøgruppa  

Marianne Dahl Torkildsen SFO representant  

Sølvi Løwen FAU kasserer  

 

 

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 ytterligere kommentarer.  
 

 
 

Leder  - FAU O 

28 - 16/17 

Informasjon fra rektor.  
 
Rektor gleder seg til Snødagen. Det er viktig at vi holder 
tilstrekkelig avstand fra hytter i området, for å unngå 
klager. Fra skolens side er derfor regler for avstand til 
hytter gjennomgått, og disse er også informert om på 
skolens intranett.  
 
Kanonballturnering pågår for 4-7 trinn. Stor stas. Dette er 
en turnering der alle skal være med. 
 
Skolebruksplan opptar skolen. Lærere på 1-3 trinn jobber 
intenst og seriøst med å settes sammen nye klasser. 
Informasjonsmøte 29 mars blir trolig utsatt da det er mer 
hensiktsmessig å avholde dette møtet samtidig med 
foreldremøtet som er planlagt når de nye klassene er på 
plass. 
 
Refleksjon rundt håndtering av mobbing ble diskutert i 
driftsstyret (ref. Skoleundersøkelsene høst 2016). Det 
begrenser seg hvor mye informasjon som kan gis ut i 
forhold til saksgang pga taushetsbelagt informasjon. 
Skolen tenker kanskje at det er nødvendig å sende ut 
mer generell informasjon i forhold til hvordan skolen 
jobber og hvilke rutiner som følges.  
FAU støtter tilnærmingen.   

 
Rektor O 



31 – 16/17  

Ny skolebruksplan.  
FAU har fremdeles ikke mottatt henvendelser fra foreldre 
angående skolebruksplanen. FAU ønsker for øvrig å se 
en overordnet framdriftsplan.   

 FAU  D 

29 - 16/17 
Fast post med positive tilbakemeldinger fra FAU til 
rektor.   

FAU O 

30 - 16/17 

Årshjulet.  
Påskegudstjeneste onsdag 5 april kl. 09.00  
Elevkveld 5-7 trinn: 30 mars 

 
 

FAU, Cathrine M. O 

16 - 16/17 

Info og oppfølging: Miljøgruppen, Snøgruppen, 
17.Mai. 
 
Miljøgruppen: Snøgruppen er imponert over foreldre som 
engasjerer seg i trafikkavviklingen knyttet til Søndagen. 
 
Snøgruppen:  
FAU følger nøye med på værmeldingen framover for 
eventuelt aksjoner, og søker samtidig informasjon fra 
både Metrologisk institutt og Røde Kors. Dersom 
værforholdene tilsier en avlysning, bør denne 
beslutningen tas innen kl 12.00 onsdag da dette er 
fristen busselskapet har gitt. Ved eventuell avlysning blir 
det vanlig dag på skolen.  
 
Navn på førstehjelpskoordinator og 
beredskapskoordinator er blitt kommunisert til rektor. 
 
17 mai gruppa.  
Det er viktig at klassekontakter informerer ut om 
arbeidsoppgaver for 17 mai i foreldremøtene.  
 

 

 
FAU+ Gruppeledere  O 

39 – 14/15 

Oppfølgingssak. Trafikksituasjonen ved skolen. 
Driftsstyret og skolen har engasjert seg i utbedring av 
adkomst til skolegården. Rektor vil sende en forespørsel 
til Park og Idrett om å lage an adkomst fra nedsiden av 
skolen og opp til trappene ved siden av 
parkeringsplassen. FAU støtter initiativet.  
 
 

 Silje, Georg, Linn O 

34 – 16/17 

Forbedring av uteområdet har vært diskutert i 
Driftsstyret og Skolemijløutvalget. Skolemiljøutvalget gav 
uttrykk for at uteområdet var bra slik at det var, og så 
ikke behovet for ytterligere forbedringer. Skogen er for 
øvrig fredet. FAU ser også verdien av skogen som arena 
for fri lek. Utbedring av fotball / basketområdet kan i 
første omgang gjøres ved at det settes opp et gjerde 
som hindrer at ballene forsvinner ut. Konklusjon på 
gjennomgangen er at uteområdet ikke har behov for 
særlige utbedringer, men at et gjerde bør vurderes. 
  

 Sølvi/ Linn O/D 

35 – 16/17 

Foreldremøte 1-3 trinn avholdes etter at nye klasser er 
på plass (slutten av mai/begynnelsen av juni). 4-7 trinn 
planlegger for foreldremøter nå før utgangen av april i 
samråd med kontaktlærere. 

 Trinnkontakter O 

38 – 16/17 

Skoleundersøkelsene.  
Ikke diskutert utover kommentar gitt i forbindelse med 
agendapunktet Informasjon fra rektor. 

 FAU O/D 



 
 
 

39-16/17 

Eventuelt 
 
SFO: Påmelding til langdager i feriene. SFO opplever at 
elever kommer selv om de ikke er påmeldt, noe som 
skaper utfordringer i forhold til planlagte aktiviteter 
utenfor skolen. Kan det være en ide å sende ut ekstra 
påminnelse for å sikre at de som har kommet i skade for 
å glemme fristen, får en ekstra påminnelse?  Program for 
langdagene bør ideelt sett være på plass før 
påmeldingsfristen går ut, da dette kan være en ekstra 
motivasjonsfaktor for å melde på i tide. FAU ønsker 
samtidig å påpeke at det er viktig at foreldre gir beskjed 
dersom elver som er påmeldt allikevel ikke kommer på 
langdagen. 
 
Trivselsledere. FAU setter stor pris på TL aktivitetene på 
Gausel skole. FAU ser allikevel en risiko for at 
utnevnelse av TL ledere blir en popularitetsmåling. FAU 
ønsker å be om en vurdering av ordningen for 
utnevnelsen med tanke på om utnevnelsen fungerer etter 
intensjonen. FAU sin innstiling er at alle elever som kan 
tenke seg rollen får mulighet til å stille som TL. 
 

 FAU O 

 
Type sak:  Orienteringssak = O, Beslutningssak = B, Diskusjonssak = D 
Forfall meldes. Ved forfall meldes også hvem som stiller som vara. 

 


