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INNKALLING - #02/2019 
 

Møtedato: 05.02.2019  Tirsdag kl. 19:00 - 20:30   Status planlegging og møte 
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Berit Refve Vik  
2. Trinn Trine Forus Jakobsen  
3. Trinn Kjartan Melberg  
4. Trinn Lene Bailey  
5. Trinn Trine Stokkedal  
6. Trinn Helga Motland Hansen  
7. Trinn Kristina Thomson  
SFO Jorunn Beate Vassøy-Breiland  
Leder Snøgruppen Sigrunn Lund Ikke tilstede 
Leder Miljøgruppen Tim (inntil videre)  
Leder 17. Mai Komité Helena Da Silva-Tønnessen  
Sekretær Line Therese Haugland   
Nestleder Linn K. Høye Ikke tilstede 
Leder Tim Houghton  

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

F 

Intro: 
Registrering av oppmøte og evt. Forfall 
Godkjenning av innkalling og forrige referat 
HMS øyeblikk  
 
FAU leder oppfordret alle til å være oppmerksomme på 
vinterglatte veier. De fleste av oss er ikke like flinke til å 
øve på glattkjøring, verken på to hjul eller på fire hjul. 
Det å kjøre er en ferdighet som blir bedre med trening 

Leder - FAU O 

F 

Informasjon fra rektor 
 
Skjeggkre har kommet på skolen. Det er satt ut limfeller 
på hele skolen. Dette for å kartlegge omfanget av 
skjeggkre. Rektor kommer til å holde oss orientert 
videre 
 
Åpning av TL med TL-dans i dag 5.februar. Rektor synes 
elevene som stiller som TL er veldig flinke.  
 
Skolen har fått et nytt meldingssystem, Transponder, 
som de har tenkt å ta i bruk. Dette ble testet i dag på 
FAU-medlemmene.  

Rektor 
FAU 

O 
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Transponder vil i tillegg til å være et meldings-system, 
fungere som et beredskapssystem. Foreldre bes igjen 
om å sjekke at informasjon som ligger på nett er riktig.  
Som meldingssystem vil Transponder i nær fremtid være 
mulig å bruke til å gi beskjed om fravær, tannlegetimer 
eller annet. Dette kan gjøres via Transponder-App’en. 
Meldingsbøkene vil da ikke lenger være i bruk. Sensitive 
opplysninger skal ikke sendes via Transponder.  
 
Når man gir beskjed via Transponder-app’en, vil ikke 
lærerne nødvendigvis ha kapasitet til å gi melding 
tilbake. Foreldre kan være trygge på at beskjedene blir 
mottatt og lest.  
Gausel skole vil teste Transponder ut i en periode før 
det vil bli tatt en vurdering på dette videre.  
 
Uteområdet på skolen skal bli ferdig senest uke 9. 

F 
Konstruktiv tilbakemeldinger fra FAU til rektor (+ 
pulsen) 

FAU O 

F 

Årshjulet: kommende aktiviteter:  
Mars 
Snødagen – under planlegging 
Elevkveld – foreldre bidrar med pizzasnurrer og kaker. 
Skolen har kontroll og sender ut informasjon til de 
klassene dette gjelder. 
 
April 
Foreldremøte 24.april. Alle klassekontakter må sende ut 
innkalling til foreldremøte. 
 

Årshjul red. Trine 
 

O 

F 

Info og oppfølging grupper:  
Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Miljøgruppe rep. Trafikkvakt for snødagen. 
Miljøgruppen hadde et møte uke 5. Alle i miljøgruppen 
må stille på Snødagen. I tillegg trenger vi flere foreldre 
til å stille som trafikkvakter denne dagen.  
 
Snøgruppen  
Snøgruppen har god kontroll. De har fått inn betaling fra 
de aller fleste klassene. De fleste klassene har også 
meldt inn nok foreldre.  
 
17-mai komiteen  

Gruppeledere  O 
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Godt i gang med planleggingen. Oppgaver som kan 
gjøres før april /mai blir gjort tidlig, bl.a. handling av 
premier. 
Generell informasjon om oppgaver vil bli sendt til 
klassekontakter i mars.  
 

    

    

02 – 
18/19 

Oppfølgingssak: 
Organisasjons endringer FAU Leder/nestleder etc. 
Leder i FAU oppfordrer foreldre til å melde seg til 
rollene som FAU-leder og nestleder. Dersom ingen 
melder seg, kommer han til å spørre enkelte direkte.  
 
Ref Driftsstyret møteref jan 2019. 
 

Tim O 

9 – 17/18 

Revidere Håndbok og andre dokumentasjon – reg FAU 
 
Revidert arbeidsflyt & håndbok utkast  
Organisasjonsendring for årlig valg av foreldrekontakt / 
konstituering av FAU /FAU-leder og nestleder vil bli lagt 
inn i håndboka.  
 
Status på dokumenter på skolens hjemmeside – pågår 

Tim, O 

02 – 
18/19 

Oppfølgingssak: 
Idedugnad møte 27.11: 
Hallagerbakken skole FAU – innspill 
 
Suksesskriterier for FAU «Hvordan se vi ut?». Tim 
presenterte resultater/tolkning fra arbeid gjort så langt 
rundt dette (Se vedlegg). Dette vil bli videre presentert 
og jobbet med på foreldremøtet som er planlagt 24.april 
(se punkt 03-18/19) 

Tim O 

03 – 
18/19 

Foreldremøte – våren (innen utgangen april) 
Forslag til tema: «Inkluderingsagent – jeg?» 
 
Forslag til programmet for 24.04 
Forberedelses arbeid? 
 
Vi skal forklare definisjon «inkluderingsagent»  
Vi skal forklare hva det omfatter og hvorfor det er viktig. 
Vi skal utvikler/forsterke et «VI» kultur 

Tim  

X-17/18 
Eventuelt 
Utsette april møte en uke pga. Gautesete ungdomsskole 
info møte 

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

Møter oversikt 2019: 

FAU møter (tirsdag) – kl 19:00-20:30 Driftsstyret møter (onsdag) – kl 15:30-16:30 

*Driftsstyret + Skolemiljøutvalg 

(SMU begynne kl 16:30 til 17:30) 

Dato: Møte # Status: Dato: Møte # Status: 

8. jan. #1 Fullført 09. jan. #1 Fullført 

5. feb. #2 Fullført 13. feb.* #2 Planlagt 

5. mar. #3     

9. apr. #4 Utsette? 10. apr. #3  

7. mai. #5  15. mai.* #4  

4. jun. #6  12. jun. #5  

Sommerferie 

3. sep. #7  11. sep.* #6  

1. okt. #8  16. okt. #7  

5. nov. #9     

3. des. #10 Hvis behov? 11. des.* #8  
 

 

Vedlegg  

FAU Suksesskriterier – øvelse: legg i kryss etter tegningskast pr. kriterier 

Kriterier/suksess 1 2 3 4 5 6 
Systematikk - (årsplan/aktiviteter)       
Struktur - (styrende dok. Info)       
Rutiner - (innkalling/møter/ref. etc.)       
Dialog - (på møter og møter 
effektivitet) 

      

Engasjement - hos FAU       
Engasjement - hos klasse kontakter       
Engasjement - hos foreldre       
Brukerorientering (info på nettside)       

 

 


