
FAU møte ved Gausel skole 13.10.2015 kl 19-21
Møtedeltakere

Stig Kaspersen FAU leder - tilstede

Kathrine Strønstad FAU nestleder - tilstede

Sølvi Løwen Kasserer - tilstede

Bente Eliassen Lillemo Representant 2 trinn - tilstede

Silje Fekjar Nilsson  Representant 3 trinn - tilstede

Anny Erfjord Representant 4 trinn - tilstede

Sølvi Løwen Representant 5 trinn - tilstede

Aud Sævareid Leder snøgruppen -tilstede

Nina Mæland Leder miljøgruppen - tilstede

Linn K. Høie Sekretær -og representant 1 trinn  ikke tilstede

Marianne Dahl Torkildsen SFO-representant - ikke tilsede

Audun Skarbøvik  Representant 6 trinn -ikke  tilstede

Kristin Kalgraff Støle Representant 7 trinn - ikke  tilstede

Jorunn Vadla Leder 17 main gruppe - ikke tilstede

Referat

Saksnummer Beskrivelse Ansvarlig Åpen/avsluttet

09 - 15/16 Godkjenning av innkalling og referat Leder - FAU B

Ingen bemerkninger til referatet. Det ble påpekt av leder at referatet er noe ufullstending , men godkjennes med anmerkning om at mangler påpekt i møtet inkluderes Avsluttet

10 - 15/16 Registrering av oppmøte og evt forfall Leder - FAU O

Tilstedeværende referert over Avsluttet

11- 15/16 Info fra rektor Rektor O

Syria-aksjonen: Skolen har samlet inn hele 29 000 kr i forbindelse med Syriaaksjonen som ble avholdt i slutten av september / begynnelsen av oktober, og  de 

innsamlede pengene vil overføres Røde Kors. Innsamlingen skapte stort engasjement med mange positive elver som viste empati. 

Beintøft: Årets Beintøft er i gang. Også dette er stor stas og engasjerer elevene. Spesielt var det positivt at politet var tiltede. 

TL: Også TL er godt i gang og trivselslederne får mye skryt av rektor og hun trekker spesielt fram at de er flinke til å engasjere andre elevene. FAU skulle i 

utgangspunktet dekke 25% av TL kostnadene. Utgifter relateres til deltakelse, kursing av elever og materiell (leker etc). FAU støttet tiltaket i 2013, men ikke i 2014 pga 

stram økonomi. Rektor ber derfor om at FAU tar stilling til støtte av TL i 2015..  Avsluttet

IKT skjema: Skjemaet var gjenstand for diskusjon i sist FAU møtet, da FAU påpekte av skjemaet ikke var rettet mot eller egnet for elever i småtrinnene i barneskolen.  

Skolen har vært i kontakt med Oppvekst & Levevilkår i Stavanger Kommune  som jobber med nytt skjema Avsluttet

Skjema til utviklingssamtaler: Kommunalstyre for oppvekst har i et møte 22 april fattet vedtak om at det i forbindelse med utviklingssamtaler skal være en skriftlig 

tilbakemelding til elev/foresatte. Skolene kan i den forbindelse benytte de maler og skjema som er utarbeidet av kommunen, eller andre skjema som skolen og 

foresatte mener fungerer godt som verktøy for å gjøre utviklingssamtalene gode. Kommunalstyret for oppvekst ber om en tilbakemelding om bruk og erfaring med 

eventuelle ulike former for skriftlig tilbakemelding. Gausel skole utarbeidet i 2009/ 2010 det skjemaet som de fleste klassene på skolen benytter i dag. Skjemaet sendes 

hjem før utviklingssamtalene og er et ledd i forberedelsene til samtaler både for elev/foresatt og lærer. Skjemaet er modent for revidering, og skolen har begynt 

arbeidet med å se på forbedringer. Flere klasser har nå prøvd ut ulike utgaver av det opprinnelige skjemaet. Rektor ønsker i den forbindelse også innspill fra foresatte, 

og ber om at FAU om å  komme tilbake med  innspill fra foresatte. Frist settes til neste FAU møtet, 3 november. Revidert skjema  vil bli presentert for FAU på nyåret før 

implementering. 

Åpen



Referat

Saksnummer Beskrivelse Ansvarlig Åpen/avsluttet

Hei Verden og Elevfest: Rektor informerer om at dato for Hei Verden er satt til 5 november  og Elevfesten til 19 november. Hei Verden er et arrangement for hele 

skolen, mens Elvefesten er et arrangement for 5-7 klasse. 
Status kunstverk:Kunstverket begynner å ta form. Ny dato for avduking er satt til desember. 

12 - 15/16 Positive tilbakemeldinger fra FAU til rektor Leder - FAU O

Rektor og skolen har klart å engasjere og gjøre elevene stolte av forskningsprosjektet. 

Elevene er også stole av uteområdet og TL.

Det ble også påpekt at elevene setter stor pris på at rektor er tilstede ute sammen med elvene i forbindelse med Beintøft aksjonen

05 - 15/16 Oppfølging av aksjon Leder - FAU O

Jorunn Vadla er utnevnt som ny leder av 17 mai gruppen Info Avsluttet

13 - 15/16 Info oppfølging, Mijøgruppen, Snøgruppne, 17 main gruppen

Leder Snøgruppe, 

Miljøgruppe og 17 mai O

Miljøgruppen. Beintøft aksjonen. Tidligere har det vært gitt sykkel-lykter som premie til beste klasse til 1-4 trinn, og  og 100kr/elev til klassekassen for 5-7 trinn Det er 

innhentet pristilbud på sykkelykter. Totalsum for premier er aksjonen er beregnet til kr 3500. 

Miljøgruppen: Oppfriskning av paradismaling planlagt våren 2016

Snøgruppen: Første møte planlagt. Det vil nå være viktig å sikre en god erfaringsoverføring fra tidligere arrangementer.

78 - 14/15

Oppfølgingssak ¨

Trafikksituasjonen ved skolen. Leder - FAU

Dette er en oppfølgingssak, som mot kommunen blir håndtert gjennom DS. Det har ikke vært noe framdrift i dialogen med kommunen siden sist møte.  Leder FAU Åpen

Informasjon knyttet til forbud mot parkering i rundkjøringen (ref. aksjon sist FAU møte) er distribuert  via skolens nettsider og klassekontakter

36 -14/15 Budsjett og regnskap Kasserer, FAU O/B
Det er nå etablert en oversikt over kasserere på de ulike trinnene / klassene. Disse blir også inkludert i kontaktlisten for FAU Kasserer

Klassekasse / Snødag: Tidspunkt for innbetaling til klassekasse / snødag samkjøres. For de som ikke enda har sendt ut varsel om innbetaling, så settes fristen for 

innbetaling til 15 november. Det utarbeides et forslag til følgebrev som sendes til klassekontakter / klassekasser. Det anbefales at brevet sendes som ranselspost. 

Klassekontakter/kasserer vil etablerer en oversikt over antall innbetalinger per klasse, og kun sende ut generell påminnelse om betaling. Kasserer Åpen

Regnskap 2015: Prognoser for regnskapet 2015 viser at FAU i 2015 vil gå med et  overskudd på kr 68 000. Dette skyldes i hovedsak noe større inntekter fra 17 mai 

arrangementet enn estimert, samt overføring av overskudd fra 2014.

Støtte til TL: FAU har besluttet å bidra med støtte til TL 2015 med kr 7500. Det ble også besluttet at FAU tar sikte på å fortsatt støtte initiativet framover, men kan ikke 

forplikte samme % sats for 2016 på nåværende tidspunkt. Avsluttet 

Budsjett for 2016 ble diskutert, og det ble anbefalt at FAU bør legge opp en buffer for 2016 slik at vi ikke risikerer likviditetsproblemer. Aksjon: kasserer og leder FAU 

legger fram til beslutning i neste møte anbefalt størrelse på en slik buffer. Leder FAU / kasserer Åpen

Beslutning 2016 budsjett: Beintøft budsjetteres med 3500 kr, tilsvarende beløp som for 2015. Kostnader knyttet til ekstern foredragsholderble diskuert og settes 

foreløpig til kr 8000. Avsluttet 

07 - 15/16 Årshjulet Kathrine O

Hei Verden er planlagt 5 november. Det er skolen som står som arrangør der 1-7 klasse deltar. Leder FAU



Referat

Saksnummer Beskrivelse Ansvarlig Åpen/avsluttet

Elevkveld er planlagt 19 novemberog 5-7 klasse deltar. Leder FAU

Julestorsamlingen inkluders i årshjulet da FAU representanter vil i den forbindese dele ut Beintøft premier. Kristin Åpen
Innbetaling Snødag / klassekasse: Ransepost sendes ut i oktober med informasjon om klassekasse og snødag. Kristin


