
 

MØTEREFERAT FAU 

 

Møtedato: 04.10.16 kl. 19:00 - 21:00  
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
Møtedeltakere:  Laila Matre-Rysveen (1. trinn), Cathrine Monsen (3.trinn), Silje Fekjar Nilsson (referent) (4. trinn), Pål Buer 

Abrahamsen for Janette Omdal (5. trinn), Jorunn Vadla (6.trinn), Audun Skarbøvik  (7.trinn), Sølvi Løwen (kasserer), Marianne 

Dahl Torkelsen (SFO), Therese Sivertsen (leder miljøgruppe), Georg Jakobsen (nestleder), Stig Kaspersen (leder).   

Ikke tilstede: Linn K. Høie (2.trinn/sekretær), leder 17 mai gruppe, leder Snøgruppe 

 

AGENDA 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

10 - 
16/17 

Registrering av oppmøte og evt. forfall 

 
Leder  - FAU B 

11 - 
16/17 

Godkjenning av innkalling og referat. 
Ingen kommentarer til innkallingen. Referatet ble godkjent uten 
ytterligere kommentarer. 

Leder  - FAU O 

12 - 
16/17 

Informasjon fra rektor  
Tilbakemeldinger.  
 
Det 14 dagers Leseprosjeket, som blant annet inkluderte fagtekster og 
litteratur, er ferdig. Prosjektet har hatt fokus på metoder for utvikling av 
leseferdigheter. Materialet blir tatt vare på slik at prosjektet kan 
gjentas ved senere anledninger. 
 
Tilbakemeldinger fra FAU i forhold til erfaringer fra nytt 
utviklingssamtale-skjema tas med videre. Det varsles om små 
justeringer og forbedringer.  
 
Skolen er glade for at foreldre og FAU støtter skolens holdninger om 
at mobil ikke hører hjemme i skoletiden. I den sammenheng ble det fra 
FAU kommentert at det nå også eksisterer appleklokker som skaper 
støy i skolehverdagen og at disse også må ansees som en mobil.  
 
Endring i skolestruktur: Kommunestyret oppvekst vil trolig veta at 
Gautesete skole skal omgjøres til ungdomsskole. Beslutningen bygger 
på vedtaket fra Bystyret i 2012 om at alle 1-10 skoler skal gjøres om til 
rene barne eller ungdomsskoler. Gausel og Godeset skole vil overta 
klasse 1-4 fra og med høsten 2017, og det foretas en fordeling mellom 
skolene som da også medfører at skolegrensene endres. 
Konsekvensene for Gausel skole er at det blir 4 klasser på 1 trinn i 
2017, mens 2-7 trinn alle får 3 klasser hver. Skolen vil forholde seg til 
grensen for maksimum antall elever på 28 per klasse. Konsekvensen 
for Gausel skole er også at antall klasserom er for lite til å dekke en 
økning i antall klasser, og midlertidige brakker planlegges slik at 
klasseromskapasiteten øker med 2 klasserom. Skolen regner med en 
topp i forhold til antall elever på Gausel, men at dette trolig flates ut 
etterhvert. 

Rektor O 

13 - 
16/17 

Fast post med positive tilbakemeldinger fra FAU til rektor.  
FAU representant 3 trinn skryter av lekseplanen for 3 trinnet. 

FAU O 

14 - 
16/17 

Valg av representant til skolemiljøutvalget 
Marianne Dahl Torkildsen (SFO representant) sitter som representant 
ut året. Linn K. Høie velges som ny representant etter Marianne og 

FAU B 



sitter ut skoleåret 2016/2017 eller inntil hun går av som FAU 
representant.   

15 - 
16/17 

Årshjulet.  
Hva kommer av aktiviteter fremover?  
FAU jobber i disse dager med å få på plass en god mal, og Årshjulet 
blir publisert på skolens nettsider så snart dette er på plass. Følgende 
aktiviteter er planlagt i den nærmeste framtid: Reflekskampanje 18 
oktober, Elevkveld 20 oktober, Storsamling for 5-7 klasse 28 oktober, 
Hei Verden uke 45. 

FAU  O 

16 - 
16/17 

Info og oppfølging: Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 
Snødag: Forslag til dato for Snødag er 9 mars. FAU avventer 
bekreftelse på dato fra skolen. Snøgruppa er i gang med å innhente 
tilbud på busstransport. 
 
Reflekskampanje: Miljøgruppa planlegger Reflekskampanje 18 
oktober og politiet vil da komme til skolen for å medvirke i kampanjen. 
Infoskriv til elevene blir sendt ut i dagene før kampanjen. For å skape 
litt god stemning denne morgenen, ønsker miljøgruppa å dele ut twist 
til elevene (alternativ til twist for de som ikke tåler melk). Dette støttes 
av FAU. 
 
Beintøft: Miljøgruppa informerte om at Beintøft ble avsluttet 1 oktober. 
Tidspunkt for premiering planlegges i dialog med rektor.  
 
 

FAU+ 
Gruppeledere  O 

39 - 
14/15 

Oppfølgingssak Trafikksituasjonen ved skolen 
Oppsummering fra aksjonskomiteen.  
 
Trafikkforhold Gauselbakken: FAU har nå utført den første av to 
trafikk-tellinger der antall passeringer ble registrert. Tellingen ble 
foretatt en morgen fra kl. 08.00-09.00 og vil danne faktagrunnlag for 
videre oppfølging og aksjoner. Konklusjonen fra tellingen var følgende: 
330 biler, 10 busser, 90 gående, 11 syklister.  
 
Arbeid med kollektivtrasee Fv44. FAU har tatt kontakt med 
Prosjekteier i vegvesenet for å avklare tidspunkt for oppstart av 
byggearbeid og planlegging. Prosjektet kan påvirke skoleveien til 
elever som kommer fra Føystad / Forusstranda og som i dag krysser 
undergangen ved Gausel stasjon.  Prosjekteier opplyser om at de per i 
dag er i sluttfasen med reguleringsplan for strekningen, og at fasen 
med bygge-planlegging og grunnererv vil tidligst kunne starte på 
slutten av året 2016, og at denne fasen vil pågå ca to år fram i tid. 
Oppstart med selve anleggsarbeidet kan derfor først forventes å skje 
rundt årsskiftet 2018/2019. Det er ennå for tidlig å si i detalj hvordan 
myke trafikanter sikres når grunnarbeidet settes i gang. En oppdatert 
ROS-analyse (Risiko og Sårbarhets-analyse) vil danne grunnlag for 
videre arbeid med dette.  
 

Silje, Stig D/B 

57 - 
15/16 

Oppfølgingssak: Holdningskampanje, sikkerhet og riktig tøy 
Ref. Sak 16 Reflekskampanje. Skolen er positive til FAU sitt forslag 
om å avsette noe tid i matpausene til å vise filmsnutter med fokus på 
trygg trafikk, og som også vil støtte opp om reflekskampanjen som er 
planlagt.  
 
Reflekskampanje i samarbeid med mottaket på Forus utgår, da det 
ikke lenger er grunnlagt for en slik kampanje.  

FAU  D/B 



82 – 
15/16 

Oppfølgingssak. Skolegenser  
Frist for bestilling av skolegenser er 6 oktober (*fristen ble etter møtet 
utsatt til 21 oktober). Det vil bli foretatt en utsjekk for å sikre at alle 
klasser har fått mulighet til å prøve størrelser på gensere i forkant av 
bestilling. Det opplyses også om at mål for de ulike størrelsene ligger 
inne på de aktuelle nettsidene til leverandøren. Det blir mulighet til å 
bestille skolegenser også ved senere anledning, trolig neste gang ved 
oppstart av skoleåret 2017/2018.  

 

FAU  D/B 

17 - 
16/17 

Eventuelt 
Valgkomite nestledervervet FAU 
Valg av nesteleder i FAU besluttes i FAU desember møtet. Nestleder 
FAU velges for kalenderår, og vil samtidig inngå som leder av 
Driftsstyret. For å sikre en god prosess i forkant, er det opprettet en 
valgkomite som har som oppgave å gi innspill på aktuelle kandidater. 
Valkomiteen består av Cathrine Monsen og Laila Matre-Rysveen.  
 
Nettsider: Som også kommentert på foreldremøtet i september så har 
det vært krøll på nettsidene til skolene. FAU sjekker opp med skolen.  
 
Fast post Positive tilbakemeldinger til rektor. FAU ønsker å 
videreføre denne posten da FAU mener det er viktig med 
tilbakemelding også på de tingene som fungerer bra. En slik fast post 
vil på ingen måte være til hinder for at saker som omfatter forbedringer 
blir tatt direkte opp med rektor i FAU-møtene. Saker av denne karakter 
blir normalt sett satt opp som egen saker i FAU møtet.  
 
Foreldreforedrag om nettvett og nettmobbing planlegges før jul. FAU 
kommer tilbake med dato så snart dette er spikret. Foreldreforedrag 
våren 2017 blir gjenstand for diskusjon på neste FAU møte.  
 
Sykling til skolen: FAU støtter skolen og Trygg Trafikk sin anbefaling 
om at sykling til skolen bør skje fra 5 klasse og oppover. I 5 klasse 
arrangeres trafikkopplæring. FAU ønsker i denne forbindelse å påpeke 
viktigheten av bruk av hjelm, refleks, og lys. Informasjonsskriv sendes 
ut via skolens nettsider. 

FAU 

 
 
 
O 

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


