
REFERAT FAU-MØTE VED GAUSEL SKOLE 

 

Møtedato: 05.09.2017 kl. 19:00 - 21:00  
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
Møtedeltakere:   

Møtedeltaker Trinn/rolle Forfall 

Georg Jakobsen   FAU leder  

Linn K. Høie         Nestleder  
 

 

Silje Fekjar Nilsson Sekretær  

Linn Therese Haugland SFO  

Laila Haldorsen Representant 1 trinn  

Kine Lalid Representant 2 trinn og kasserer  

Sissel Tegle Representant 3 trinn  

Cathrine Monsen Representant 4 trinn  

Helga Motland Hansen Representant 5 trinn  

Anne Botne  Representant 6 trinn  

Kavita Sting Representant 7 trinn  

Tim Houghton Leder Miljøgruppa  

Ikke besluttet Leder 17 maigruppa X 

Claus Vestergaard  Leder Snøgruppa  

Marianne Dahl Torkildsen SFO representant  

 

 

 

AGENDA 

Saksnr. Beskrivelse: Tid Ansvarlig Type 

26 - 16/17 

Registrering av oppmøte og evt. forfall 
Det er gledelig å se at FAU gruppen har flere foreldre 
som representerer tidligere Gautesete-elever.  

 

 Leder  - FAU O 

27 - 16/17 

Godkjenning av innkalling og referat. Ingen ytterligere 
kommentarer. Referatet fra juni er tidligere godkjent og 
publisert.  

 

 Leder  - FAU O 

28 - 16/17 

Informasjon fra rektor.  
3 uker er tilbakelagt av nytt skoleår, og skolestart ser ut 
til å gå veldig bra. De nye klassene for 1-4 trinn er godt i 
gang, med gode tilbakemeldinger. Det ble lagt ned 
betydelig innsats fra både Gautesete og Gausel skole i 
forkant, og dette har gitt et godt grunnlag for oppstart nå i 
august. Skolen vil nå framover ha stort fokus på 
klasseledelse. Det var godt oppmøte på foreldremøtene, 
- veldig kjekt å se. Flere deltok på fellessamlingen for 1-4 
trinn sammenliknet med 5-7 trinn, og det er nok også 
naturlig da flere har barn på begge trinn.  
 
Aktivitetsdag for hele skolen ble avholdt rett etter 
skolestart, støttet av midler fra gevinsten fra Beintøft 
2016. Rektor uttrykte stor takknemlighet for all hjelp fra 
foreldre i forbindelse med gjennomføringen av dagen. 
Aktivitetsdagen ble i år arrangert klassevis med innlagt 
grilling mellom aktivitetene. Aktivitetsdagen blir nå 
evaluert av lærerne. Skolen har som ambisjon også å 
arrangere aktivitetsdag neste skoleår.  
  

 

 Rektor O 



31 – 16/17  

Ny skolebruksplan.  
Dekket under agendapunkt 28-16/17 og 29-16/17. 

 

 FAU  D 

29 - 16/17 

Fast post med positive tilbakemeldinger fra FAU til 
rektor.  
 
FAU har hørt mye positivt om skolestart og oppstart av 
nye klasser. Vårt inntrykk er at både elver og foreldre 
synes å ha fått et positivt førsteinntrykk av skolen. 
Mange gode tilbakemeldinger fra barna, selv om noen 
nok har gruet seg før skolestart.  

 FAU O 

30 - 16/17 

Årshjulet.  
Årshjulet, som for øvrig ligger på skolens nettsider, må 
oppdateres med ny informasjon for inneværende skoleår 
og erfaringsoverføring fra årlige aktiviteter. 
     
Av aktiviteter som vil inngå i Årshjulet nevnes det 
følgende: 

 Klassekontakter oppfordret til å jobbe med 
relasjoner nå i forbindelse med skolestart. Det 
anbefales å arrangere noe sosialt for klassene, 
og spesielt for de nye klassene på 1-4 trinn.  Det 
ligger for øvrig en «Håndbok for 
foreldrekontakter på Gausel» på FAU sine 
nettsider med råd og tips 

 Refleksens dag planlegges i forbindelse med 
Beintøft aksjonen, likeså en holdningskampanje.  

 Utviklingssamtaler kommer i oktober 

 Trivselsundersøkelse blir sendt ut i oktober 

 Elevkvelder 5-7 trinn planlegges 5 oktober og 22 
mars. Foreldre bidrar med å bake 
kaker/pizzasnurrer 

 

 FAU, Cathrine M. O 

16 - 16/17 

Info og oppfølging: Miljøgruppen, Snøgruppen, 
17.Mai. 
 
Miljøgruppa: Miljøgruppa forbereder Beintøft 
morgenaksjon for å igangsette aksjonen og vil blant 
annet ta kontakt med politiet for å avtale om de kan 
delta. Likeså dialog med lærerne for å sikre god 
oppfølging og rapportering. Beintøft vil samkjøres med 
refleksens dag.  
 
Snøgruppa. Dato for neste års Snødag er 15 mars. 
Erfaringsoverføring fra fjorårets Snøgruppe er avholdt og 
de viktigste rollene/ansvarsområdene er fordelt internt i 
Snøgruppa. Erfaring knyttet til avlysning av årets Snødag 
er tidligere oppsummert i FAU. FAU ønsket allikevel å 
påpeke at dersom Snødagen blir avlyst igjen pga 
værforhold, og alternativ aktivitet utenfor skolen skal 
vurderes, så må dette planlegges nøye av Snøgruppa 
med tanke på at dette er gjennomførbart og da med 
spesielt fokus på HMS.  
 
17 maikomiteen: Komiteen har ikke konstituert seg. 

 FAU+ Gruppeledere  O 

39 – 14/15 

Oppfølgingssak Trafikksituasjonen Ved Skolen. 
 
Det ble informert om at Driftsstyret og Skolen i dag har 
bestemt at skolen må gjøre noe mer drastisk angående 
parkering i rundkjøringen og at Stavanger Parkering vil 

 Silje, Georg, Linn O 



bli kontaktet. Det er fremdeles et stort problem at foreldre 
går fra biler i rundkjøringen, noe som resulterer i at 
ansatte i administrasjonen må være trafikkvakt og jage 
bort feilparkerte biler. 
 
FAU vil samtidig igjen påpeke viktigheten av at foreldre 
ikke parkerer og forlater bilen i rundkjøringen, og vil igjen 
minne om at det er 4 gjesteparkeringer som er avsatt for 
foreldre på oppmerket område ved skolen. I tillegg finnes 
det gode parkeringsmuligheter på Knudamyra som vi er 
velkomne til å bruke.  
 

1-17/18 
Valg av FAU Kasserer 
Kine Lalid er valgt som kasserere. 

 FAU B 

2-17/18 

Støyskjerming Mellom Klasserom 
Skolen ble i sin tid bygd som åpen skole med mye lys og 
åpne landskap. Intensjonen var den gang å ikke bruke 
hele arealet, men den gang var det også færre elever på 
skolen. Det har derfor vært mer luft mellom arealene som 
ble brukt tidligere enn det som er tilfelle i dag.  
 
Det er satt spørsmålstegn ved grad av lydstøy og visuell 
støy mellom klasser. Saken ble derfor tatt opp i 
Driftsstyret. Midler har vært tildelt til skolen i forbindelse 
med skolebruksplanen, men støyskjerming er ikke blitt 
vurdert i den forbindelse.  
 
Rektor rapportere om at det er rolig i klassene, og at 
dette har gått bedre enn forventet. Dette er positivt, og 
FAU vil derfor avvente en videre diskusjon til vi har fått 
mer erfaring som eventuelt tilsier noe annet.  
 

 Linn O/D 

3-17/18 

Skolegenser 
Det gis mulighet for å bestille skolegenser også i år, da 
det er kommet mange nye elever.  
 
Informasjon legges ut på skolens nettsider angående 
bestilling.  
 

 FAU O 

4-17/18 

Eventuelt 
Det er blitt etterspurt retningslinjer for invitasjon til 
bursdagsselskaper. Skolen har som hovedregel at alle 
jenter/gutter eller hele klassen inviteres, eller evt et klart 
mindretall (eks 4 venninner). Dersom invitasjonen ikke 
går til alle jenter/gutter eller hele klassen, så skal heller 
ikke invitasjonene deles ut i skoletiden. FAU oppfordrer i 
den sammenheng til å tenke inkludering og ikke 
ekskludering og at praksis for invitasjon gjerne tas opp i 
foreldremøtene.  
 
Foreldre har rapportert at skruer i benker stikker opp og 
kan være en fare for elever. FAU tar dette videre mot 
skolen for aksjon.  
 
Dersom klassene trenger «leker» (hoppestrikk, baller 
etc), så kan klassekassene også velge å avsette penger 
til dette eller be om donasjoner fra foreldre.  
  
 
 

 FAU O 



 

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

 


