
REFERAT FAU-MØTE VED GAUSEL SKOLE 

 

Møtedato: 06.06.2017 kl. 19:00 - 21:00  
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
 

Møtedeltaker Trinn/rolle Forfall 

Georg Jakobsen   FAU leder  

Linn K. Høie Nestleder og representant 2 trinn  

Laila Matre-Bysveen       Representant 1 trinn  

Cathrine Monsen Representant 3 trinn  

Silje Fekjar Nilsson Sekretær og representant 4 trinn X 

Janette Omdal Representant 5 trinn  

Jorunn Vadla  Representant 6 trinn  

Audun Skarbøvik Representant 7 trinn X 

Therese Sivertsen Leder Miljøgruppa  

Trine Jelsa Stokka Leder 17 maigruppa  

Hilde Igletjørn  Leder Snøgruppa  

Marianne Dahl Torkildsen SFO representant  

Sølvi Løwen FAU kasserer X 

 
* Nye klassekontakter for neste år deltok også på dette FAU-møtet 
 

 

AGENDA 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

26 - 16/17 Registrering av oppmøte og evt. forfall Leder  - FAU B 

27 - 16/17 
Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent uten kommentarer. 

Leder  - FAU O 

28 - 16/17 

Informasjon fra rektor 
Foreldremøter avholdt 31.mai og 1.juni for henholdsvis de nye 1.klassene og de som skal ble de nye  
2.-4.klassene neste år. I tillegg ble det avholdt besøksdag fredag 2.juni for de nye 1.klassene. 
6.klasse arrangerer avslutningsfest for 7.klasse. Alt ser ut til å gå etter planen. 
 
 

Rektor O 



31 – 16/17  

Ny skolebruksplan / overføring av elever fra Gautesete til Gausel.  
Ref sak 28 så er foreldremøtet nå avhold. Onsdag 7.juni blir det besøksdag for de nye 2.-4.klassene på Gausel skole. Da 
kommer elever fra Gautesete til oss for å ha 3 timer sammen med den nye læreren sin.  
 

FAU  D 

29 - 16/17 

Fast post med positive tilbakemeldinger fra FAU til rektor 
FAU gav positiv tilbakemelding til rektor vedrørende de gjennomførte foreldremøtene som ble avholdt 31.mai og 1.juni – 
hvor både foreldre fra Gautesete og Gausel deltok. Prosessen så langt har gått veldig bra, og det var god stemning på 
foreldremøtet 1.juni. 

FAU O 

30 - 16/17 

Årshjulet 

 Sommeravslutning for klassene 

 Avslutnings fest for 7.klasse 
Neste skoleår: 

 Aktivitetsdag på skolen som del av en god skolestart i august.  

 Morgenfugler/følgegrupper for de minste anbefales til oppstarten av et nytt skoleår!  

 I forbindelse med nytt skoleår kommer også: fadderordning, Beintøft og TL. 
 
Ansvarlig for årshjulet trenger oppdaterte maler med ny info/erfaring fra årets arrangementer. Forslag til ny «aktivetet»: 
starte planlegging av klassetur (7'ende) på nyåret i 6 klasse. Anbefaler å ha turen allerede på høsten i 7'ende. 

FAU  O 

16 - 16/17 

Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 
Snødagen ble evaluert. Konklusjonen i FAU var at avgjørelsen tatt av rektor var riktig. Tradisjonen fortsetter til neste år 
med de erfaringer man gjorde seg i år. 
 
Miljøgruppen: det skal males opp paradis i skolegården før sommeren. 
 
17.mai: ble gjennomført på en flott måte! Leder av 17.mai komiteen ønsker å takke alle foreldre som deltok i arbeidet 
med å gjøre dette til et flott arrangement! Neste år vil ansvaret med å være trafikkvakter gå til 5.trinn. 
 

FAU+ 
Gruppeledere  O 

39 - 14/15 
Oppfølgingssak. Trafikksituasjonen ved skolen.  

FAU ønsker å se om det er mulig å gjøre noe med fortauene (slik det er gjort veg Coop Mega opp mot Jåttånuten) for å 
gjøre veien opp mot skolen breiere og på den måten unngå at bussene kjører opp på fortauene. 

Silje, Georg & 
Linn D/B 

Eventuelt 
Konstituering av nytt FAU: Store deler av FAU-møtet ble brukt til å velge nye representanter til de ulike utvalgene, og til 
å konstituere nytt FAU for neste skoleår. Takk til alle som stilte opp, og som deltar som engasjerte foreldre! 

Georg  

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


