
REFERAT FAU-MØTE VED GAUSEL SKOLE 

 

Møtedato: 07.11.2017 kl. 19:00 - 21:00  
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 

Møtedeltaker Trinn/rolle Forfall 

Georg Jakobsen   FAU leder  

Linn K. Høie         Nestleder  
 

 

Silje Fekjar Nilsson Sekretær  

Linn Therese Haugland SFO  

Anne-Lene Festervoll  Representant 1 trinn  

Kine Lalid Representant 2 trinn og kasserer  

Sissel Tegle Representant 3 trinn X 

Trine Jelsa Stokkedal for Cathrine 
Monsen 

Representant 4 trinn  

Helga Motland Hansen Representant 5 trinn X 

Anne Botne  Representant 6 trinn X 

Marianne Dahl Torkelsen Representant 7 trinn  

Tim Houghton Leder Miljøgruppa  

Cathrine Grude Leder 17 maigruppa  

Claus Vestergaard  Leder Snøgruppa  

   

 

 

 

AGENDA 

Saksnr. Beskrivelse: Tid Ansvarlig Type 

26 - 16/17 
Registrering av oppmøte og evt. Forfall 

 
 Leder  - FAU O 

27 - 16/17 

Godkjenning av innkalling og referat. 
Ingen kommentarer til innkallingen utover et par saker 
som tas opp under eventuelt.  
 
Referatet er tidligere godkjent og publisert på skolens 
nettsider. 

 Leder  - FAU O 

28 - 16/17 

Informasjon fra rektor.  
Beintøft aksjonen. Det er med glede at rektor kunne 
fortelle at Gausel skole også i år har vunnet og mottar 
premie på kr 10.000. Dette er tredje året på rad og utrolig 
kjekt. Beintøft-aksjonen ønsker å overrekke premien på 
skolens storsamling før jul. På denne storsamlingen vil vi 
også overrekke penger til Hei verden og takke av 
høstens trivselsledere.  
 
5 trinn har gjennomført sykkelopplæring 23 oktober. Hele 
trinnet var delt i to grupper denne dagen og opplegget 
omfattet både teoretisk og praktisk opplæring. Gode 
tilbakemeldinger på foreldredeltakelse på arrangementet. 
 
Nasjonale prøver (5 trinn) ble avholdt i tidsrommet 16 
oktober til 2 november. Alle prøvene er digitale prøver. 
Skolen opplevde noe tekniske problemer med å levere 
oppgavene digitalt, men det skal være i orden nå. 
Tilbakemelding med nivå-inndelingen kommer i 
månedskifte november / desember.  
 

 Rektor O 



Elevkveld ble arrangert 5 oktober. Stor takk til foreldre 
som deltok med baking og som vakter. Elevrådet har 
hovedansvaret sammen avdelingsleder for 5-7 trinn. 
Neste Elevkveld kommer i mars. Elevkvelden startet med 
talentkonkurranse og triksekonkurranse. Det ble 
arrangert mange ulike aktiviteter som forming, karaoke, 
kino med filmsnutter, sjakk etc – noe for alle. Kjekk dag.  
 
Hei Verden ble arrangert i forbindelse med  
solidaritetsuken. Inntektene går i år til skolebarn i Peru 
og kommer inn via salg av aktiviteter, håndlagede 
produkter fra Peru og kafeen. Barn hjelper barn er 
prinsippet. En representant fra Hei Verden har kommet 
på skolen for å fortelle om hvordan barn lever i fjellene i 
Peru.  
 
Foreldreundersøkelser:  Kjøres for 3 og 6 trinn i 
tidsrommet uke 46-48. Skolen ønsker at FAU bidrar til å 
informere ut på de aktuelle trinnene. Svar prosenten de 
siste årene har vært lav, og vi ønsker at foreldrene 
bruker denne muligheten til å gi tilbakemelding.  
 
Prosjekt Skolegård. Gausel skole er nå en av fire 
prioriterte Stavanger skoler som nå får avsatte midler fra 
Stavanger Kommune. Skolen har en del forslag til tiltak.  
Oppstart tentativt februar.  
 
 
Utviklingssamtaler pågår.  

 

29 - 16/17 

Fast post med positive tilbakemeldinger fra FAU til 
rektor.  
 
Fremdeles god stemning etter sammenslåingen.  

 

 FAU O 

4-17/18 

Oppfølgingssak 
Hvordan løser skolen utfordringene mht nye krav til 
svømmeopplæringen? 
 
Det kom innspill på at barnehager blir tilbudt 
svømmeopplæring i regi av Stavanger Svømme Club, og 
dette ble sjekket opp i forhold til om tilbudet også ville 
kunne gjelde skoler. Det ville i så tilfelle kunne vært med 
på å ytterligere styrke svømmeopplæringen. 
Tilbakemeldingen fra svømmeklubben var dessverre 
negativ – dette er ikke et tilbud som er rettet mot skoler. 
Klubben kunne allikevel stille med instruktør dersom 
skolen betaler, men dette ser ikke skolen som noe vei å 
gå. Stavanger Kommune har i sin plan avsatt midler til 
svømmeopplæring på 4 trinn, og det kan tyde på at  
kommunen har satt dette som satsningsområde. Hva 
dette betyr for oss vet vi ikke.  
 
Skolen presiserer at Gausel har samme bemanning som 
andre skoler med tanke på svømmeopplæringen.  
 
Skolen vil se på måloppnåelsen ved årsslutt. 
 
 

 FAU/ Rektor D 



30 - 16/17 

Årshjulet.  
Arrangementer som kjøres i skolens regi med hjelp fra 
foreldre må inn i Årshjulet (eksempelvis Hei Verden). 
Dette gjør at FAU og foreldre er bedre forberedt på 
oppgaver der foreldre blir bedt om å bidra.  
 

  

 FAU, Cathrine M. O 

16 - 16/17 

Info og oppfølging: Miljøgruppen, Snøgruppen, 17 
mai komiteen. 
 
Miljøgruppa: Refleksens dag 20 oktober ble markert 
med at blant annet politiet stilte  -  helt topp. Trygg trafikk 
bidro med 200 reflekser, disse kom inn litt sent, og vil bli 
delt ut til elever ved en senere anledning nå i høst.  
 
Miljøgruppa vurdere også Refleksvestkampanje eller 
andre kampanjer i forlengelsen av beintøft og refleksens 
dag. Kan vi premiere de som bruker refleks og lys på 
sykkelen? Husk at regntrekk på sekken ofte  har refleks 
og bidrar til at barna blir synlige i mørket. 
 
Snøgruppa: Bussene er reservert, oppgaver er fordelt. 
Neste møte i gruppa blir i starten av januar, og 
logistikken planlegges sammen med skolen. 
FAU minner om at klassekontakter må følge opp 
innbetaling til Snødagen og klassekassene. 
Innbetalingsfrist for foreldreinnbetaling er satt til 15 
november.  
 
Forbedringstiltak: Skriv til foreldre angående ”Innbetaling 
til Snødag og Klassekasse” finnes i Håndbok for 
foreldrekontakter. Dette må sendes til alle 
klassekontakter i starten av skoleåret. 
 
17 mai komiteen. Neste møte er i januar.  
Vipps: FAU må godkjennes som egen forening i 
brønnøysundregisteret. Aksjon tas når ny FAU leder er 
på plass.  
 
Elever på 5-7 trinn ved Gautesete er invitert til Gausel 
skole sin 17 mai feiring- FAU venter på tilbakemelding fra 
Gautesete. 
 

 FAU+ Gruppeledere  O 

39 – 14/15 

Oppfølgingssak 
Trafikksituasjonen Ved Skolen. 
Utbedring Av Ferdselsåre Inn/Ut Til/Fra Skolen 
 
Forbedring av uteområdet, ref. prioriterte midler. FAU vil 
ta opp mulighet for forbedring av ferdselsåre ut/inn fra 
skolen i forbindelse med forbedring av uteområdene. 
 
 

 , Georg, Linn O 

5-17/18 

Ny FAU leder og nestleder 
Valg av FAU leder og nestleder skal avholdes på neste 
FAU møte. Vi er interessert i foreldre som kan tenke seg 
å påta seg et spennende verv. Leder velges i 
utgangspunktet for 1 år. Nestleder er også leder av 
Driftsstyret og velges i utgangspunktet for 1 år. Kontakt 
FAU leder Georg Jakobsen om du ønsker mer 
informasjon. 

 FAU B 



 

6-17/18 

Eventuelt 
FAU har mottatt tre spørsmål:  

1) Hva betyr det at Gausel er en STOLT (Særskilt 
Tilrettelagt OppLærings Tilbud) skole med tanke 
på voksentetthet. Rektor svarer på dette at 
voksentetthet vurderes avhengig av behov. 
Midler deles ut etter kategorier. 

 
2) Spørsmål fra foreldre angående å be om at 

lekseplan skrives ut på skolen. Bakgrunnen for 
spørsmålet er, slik vi forstår det, at krav om 
utskrift av lekseplanen hjemme bryter med 
gratisprinsippet. Rektor påpeker at det er ingen 
krav til at lekser skal skrives ut og at lekseplanen 
finnes på skolens nettsider. Saken har også 
tidligere vært oppe i FAU.  FAU var da negativ til 
at skolen skal bruke tid og ressurser på å skrive 
ut lekseplaner til hele klasser. Det presiseres fra 
rektor at enkeltpersoner kan ta kontakt med 
skolen dersom de allikevel har behov for hjelp til 
å skrive ut lekseplanen.  

 
3) Laglek i friminuttene. Det ble tatt opp at det 

iblant kan være behov for at voksne hjelper til 
med lagdeling for å hindre at de samme står 
igjen til slutt. FAU foreslår at klassekontakter 
melder dette inn til lærer/skole med forslag til 
tiltak.  
 

 
Liste over Foreldrekontakter må oppdateres på 
nettsidene.  
 
Skolevei og belysning. I forbindelse med informasjon 
knyttet til skolesammenslåingen har vi forstått det slik at 
nye skoleveier skal ha tilstrekkelig belysning. Stien 
mellom Dronningåsen og Husaberget er ikke opplyst. 
FAU følger opp mot skolen for å høre hva som er 
kommunisert.  
 

 FAU O 

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

 


