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41/16 Innkalling godkjent. 

42/16 Referat fra møtet 4.oktober 2016 godkjent 

43/16 Økonomi: Regnskapet viser at vi har brukt ca.89 % av tildelt budsjett for 2016. 

Periodisert budsjett viser et forbruk på 97,88 %. Dersom det er noe midler igjen når vi 

kommer til midten av desember, kjøper vi inn materiell som vi likevel trenger på 

nyåret. Det er ikke noe mål å ha midler igjen på budsjettet, men komme nærmest mulig 

null. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning.  

44/16 Orienteringssaker fra rektor: 

 Skolebruksplanen i Hinna bydel. Flertallspartiene i bystyret har lagt fram sitt 

forslag til budsjett. Det er flere punkter der som avviker fra Rådmannens 

forslag, Vedtaket av 5. oktober i Kommunalstyret for oppvekst angående 

omgjøringen av Gautesete til ren ungdomsskole med oppstart i 2017 der de fire 

første trinnene på Gautesete skulle avvikles, ser ut til å være skjøvet ut i tid. 

Hva det betyr vet vi ikke helt. Hvis dette blir resultatet i bystyrets behandling, 

betyr det at skolebruksplanen ikke blir endret fra neste år, og dermed vil ikke 

Gausel skole få den store tilveksten av elever som vi har trodd. Det betyr at 

modulbyggene uteblir og veksten i antall klasser blir annerledes enn antatt. Det 

er ikke sagt noe om videre framdrift, og hele saken stilles nå i bero inntil vi vet 

mer om utfallet, trolig etter bystyremøte mandag 12.12.d.å. 

 Personalsituasjonen; Dersom Gautesete fortsetter som 1.-10 skole, må vi på 

Gausel opprette to nye klasser på 1. og 2. trinn så snart som mulig. Klassene er 

stappfulle, og vi har avventet opprettelsen av nye klasser til elever fra 
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Gautesete skulle komme, høsten 2017.  Men nå må vi påskynde den prosessen. 

Da trenger vi to nye kontaktlærere. Vi trenger også en ny faglærer på de yngste 

trinnene. Utlysningsteksten er så å si klar. Prosessen vil ta sin tid både med 

tilsettinger og klassesammenslåing. Vi vil ikke være klare med nye klasser 

tidligst før ved påsketider. Hvordan vi gjør endringene kommer vi tilbake til. 

Rektor skal ha møte med involverte lærere på trinnene. 

 Ståstedsanalyse. 

Vi arbeider jevnt og trutt med analysen, og regner med at den er klar i løpet av 

januar. De er nyttig å se på egen praksis, og sett i lys av egenvurderingen vi har 

gjort, er satsingen vår på vurdering for læring et korrekt valg.  

 Diverse undersøkelser. 

Vi er midt inne i en periode med tilbakemeldinger fra elever og foresatte.  

Denne gangen fikk de foresatte konvolutten med brev og brukernavn i hånda på 

utviklingssamtalen.  Foreløpig har 20% av de foresatte svart og 56 % av 

elevene på 5.-7 trinn. Ifølge foreldrerepresentant i DS, har ikke alle foresatte 

fått konvolutten med seg fra utviklingssamtalen. Dette må skolen undersøke 

nærmere.  

Vedtak: DS tar orienteringen til etterretning. 

  

45/16 Høringsforslag om nye skolegrenser i Hinna bydel. 

 

Denne saken har høringsfrist 14. desember. Dersom omgjøringen av Gautesete faller 

bort, blir det heller ikke aktuelt med nye skolegrenser. I og med at det er så mye uklart 

legger jeg ved kartet slik at dere kan vurdere innspill til et eventuelt høringsutkast. 

 

Vedtak: Under forutsetning av at Gautesete blir omgjort til ren ungdomsskole, 

har ikke DS ved Gausel skole kommentarer til nye inntakssoner for Godeset og 

Gausel skole. 
 

46/16 Parkering – Forslag til vedtak fra Rishi Khandelwal 

 

«Gausel skole disponerer i dag 30 parkeringsplasser, hvorav 2 er reservert til 

funksjonshemmede og 2 til besøkende. De resterende brukes i all hovedsak av ansatte. I 

tillegg er det ca. 50 kommunale parkeringsplasser i forbindelse med Knudamyrå, som 

ligger ca. 350 meter fra skolen. Den totale parkeringsdekningen er dermed meget god.   

Besøksparkeringen blir ofte full og besøkende har det vanskelig med å finne alternative 

plasser å parkere. Dette gjelder f.eks. vareleveranser, foreldresamtaler og henting/levering av 

barn. 

Vedtak: 

Besøksparkeringen økes fra 2 til 5 plasser.  Skolen ønsker å tilrettelegge for økt bruk 

av kollektivtrafikk. Et prøveprosjekt med el-sykkel evalueres for å se på muligheten 

for å bruke el-sykkel til togstasjonen eller nærområdene.» 

 

Før et eventuelt vedtak fattes, er det viktig at vi får belyst og avklart en del spørsmål: 

Hvem er «skolen» som skal tilrettelegge? Hvordan skal det tilrettelegges for økt bruk 

av kollektivtrafikk? Skal det være noen insitamenter for å få økt bruk av 

kollektivtrafikken utover Hjem-jobb-hjem? Hvor skal kostnadene for denne 
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tilretteleggingen tas fra? Hvordan skal prøveprosjektet med el-sykkel organiseres? 

Hvor lenge skal det vare. Hvem og hvordan skal det evalueres?  

 

Rishi Kandelwal redegjorde for saken der en ønsker å utvide gjesteparkeringene til 5 

plasser. Del to av forslaget: «Skolen ønsker å tilrettelegge for økt bruk av 

kollektivtrafikk. Et prøveprosjekt med el-sykkel evalueres for å se på muligheten 

for å bruke el-sykkel til togstasjonen eller nærområdene» ble trukket fra 

forslagsgiver. I realiteten var det kun antall gjesteparkeringsplasser det ble diskutert og 

stemt over. Personalet ønsket ikke at flere plasser skulle forbeholdes besøkende mens 

de foresatte på sin side mente at dette var påkrevd. Diskusjonen og temperaturen var til 

tider høy. Forslagsstiller endret forslaget til fire gjesteparkeringer istedenfor fem. Ved 

avstemming var det til slutt DS-leders dobbeltstemme som avgjorde resultatet. 

Vedtak: Det settes av fire parkeringsplasser til besøkende på skolens 

parkeringsplass. Ordningen evalueres etter ett år. 

47/16 Eventuelt 

Stig Kaspersen går ut av DS og ble takket for innsatsen med en blomsterhilsen. 

 

Neste møte er tirsdag 7.februar kl. 16.30 på møterom i uetg. B-bygg. 

 

Berit Mæle Thuestad,  

rektor 


