
Møtereferat FAU  
 

07.06.16 kl. 19:00 - 21:10  
Lærerværelset, 1 etg. 
 

Møtedeltakere  

Stig Kaspersen FAU leder – tilstede 

Georg Jakobsen Nestleder FAU 

Sølvi Løwen Kasserer - tilstede 

Bente Eliassen Lillemo Representant 2 trinn - tilstede 

Silje Fekjar Nilsson   Representant 3 trinn - tilstede 

Sølvi Løwen Representant 5 trinn - tilstede 

Audun Skarbøvik  Representant 6 trinn – tilstede 

Kristin Kalgraff Støle Representant 7 trinn -  tilstede 

Nina Mæland Leder miljøgruppen – tilstede 

Linn K. Høie Sekretær/representant 1.trinn - tilstede 

Anny Erfjord Representant 4 trinn – tilstede 

Marianne Dahl Torkildsen SFO-representant - tilsede 

Jorunn 17.maigruppen – ikke tilstede 

Børre Tingstveit Rep. 17.maigruppen – tilstede 

  
Audun  1 Gul (ny) 
Tine 1 Gul (ny) 
Therese 1 Blå (ny) 
Audun 1 Gul (ny) 

Janette Omdal 4 Gul (ny) 

 
Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

86 - 15/16 
Registrering av oppmøte og evt. Forfall 
Nye representanter for 2016 deltok. 

Leder  - FAU B 

87 - 15/16 
Godkjenning av innkalling og referat. 
Godkjent med 2 kommentarer. 

Leder  - FAU O 

88 - 15/16 

Informasjon fra rektor. Tilbakemeldinger. En travel periode for å 
avslutte et skoleår. Mange søkere til nye stillinger! Fantastisk å møte 
nye førsteklassinger, og se forestillingen til 1.klasse. Berit presenterte 
også elevundersøkelsen til FAU. Berit understreker at det er 
systematisk arbeid over tid som gir forbedring. I forhold til andre 
skoler i kommunnen ligger Gausel skole «på gjennomsnittet pluss». 
50% svarprosent på foreldrene er under det skolen skulle ønske. 
Håper denne kan økes til neste år.  

Rektor O 

89 - 15/16 Fast post med positive tilbakemeldinger fra FAU til rektor.  FAU O 

90 - 15/16 

Intro / Velkommen til neste års foreldrekontakter og FAU 
representanter. Valg av representanter for 1 klasse.  
Beslutninger: 

 Marianne fortsetter i driftsstyret fra SFO 

 Ny leder for Miljøgruppa går inn i driftstyret. 
 
Leder (og nestleder) for FAU understreker at kontakten mellom 
foreldrene er kritisk. 1.klasseforeldrene oppfordres til å jobbe godt for 
å skape et godt miljø. 

FAU Leder  
Klassekontakt
er 

O/B 



81 – 15/16 

Årshjulet - Hva kommer av aktiviteter fremover?  
- «Voksne skaper vennskap» - uke 36 må planlegges nå. 
- Avslutningsfest for 7.klasse skal arrangeres onsdag siste 

skoleuke. 
- Foreldremøte kommer i august. 

 

FAU  O 

92 - 15/16 

Info og oppfølging: Miljøgruppen, 17 mai.  
- Evaluering 17. mai: meget bra gjennomført! 
- Det er foretatt en evaluering av flere punkter som skal 

videreføres til neste års komitee. 
- Fikk inn mye penger: et overskudd på 38.000kr. 
- Det var veldig mye søppel på skolens område. Til neste år 

bør det kanskje ryddes av elevene også i forkant av 
dugnaden til 17.mai. 

- 17.mai komiteen kommer til å gi en påskjønnelse til talerne. 

FAU+ 
Gruppeledere  

O 

93 – 15/16 

Resultatet fra Trivselsundersøkelsen 3 og 6 klasse.  
Evaluering/forbedring 

- Foreslås å ha link direkte i sms og e-post slik at man får 
umiddelbar tilgang. 

- FAU ønsker å sette deler av trivselsundersøkelsen på vår 
agenda. Håndtering av mobbing ønskes som tema med 
fokus på «Skole/hjem-samarbeidet». Her har FAU en viktig 
rolle og ønsker å bidra kontruktivt inn mot skolen. 

FAU  O/D 

39 - 14/15 
Oppfølgingssak - Trafikksituasjonen ved skolen.  
Oppsummering fra aksjonskomiteen.  

Silje, Stig D/B 

57 - 15/16 

Oppfølgingssak: holdningskampanje/Forus midl. mottak 
- Inkludere reflekskamanje mot mottaket? Til høsten?  
- De kan delta på storsamling, formingsdag, musikkdag, og flere 

andre aktiviteter kom opp fra elevene. 
Holdningskampanje, sikkerhet og riktig tøy.  
- Elevene foreslo av foreldrene kunne bestemme dette. Likevel det 

kom forslag om kampanjer med bruk av rollemodeller, skolehjelm 
(med logo?), konkurranse i klassen om hvem som er flinkest til å 
bruke hjelm. 

- Kan «bruk av hjelm» legges inn som ekstrapoeng under 
Beintøff? 

FAU  D/B 

82 – 15/16 

Oppfølgingssak -Skolegenser  
- Hettegenser er valgt, og det er opp til foreldrene å bestille på 

nett. 

FAU  D/B 

83 – 15/16 

Oppfølgingssak,  
Neste års foreldrerepresentanter. 6.trinn mangler, men ble sendt inn 
tirsdag 7/6. 

FAU  O 

84 – 15/16 

Oppfølgingssak - Rullesko.  
Skolen opplever ikke dette som et problem. FAU ønsker derfor ikke å 
forfølge saken ytterligere. 

FAU D/B 

94 - 15/16 

Eventuelt 
SFO ansatte som planla og gjennomførte Hakkebakkeskogen fikk en 
påskjønnelse av FAU som takk for en fantastisk forestilling! 

FAU O 

 

 
Type sak:  Orienteringssak = O, Beslutningssak = B, Diskusjonssak = D 


