
REFERAT FAU-MØTE VED GAUSEL SKOLE 

 

Møtedato: 07.02.2017 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  

Janette Omdal Representant 5 trinn X 

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 X 

Sølvi Løwen FAU kasserer  

 

 

AGENDA 

Saksnr. Beskrivelse: Tid Ansvarlig Type 

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

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

 Leder  - FAU B 

28 - 16/17 

Informasjon fra rektor.  
30 mars blir det elevkveld for 5-7 trinn. Infoskriv 
angående behov for hjelp til arrangementet blir sendt ut 
fra skolen. Gausel har lang tradisjon med disse 
elevkveldene.  
 
Husk SFO undersøkelse 2 trinn med svarfrist 17 mars. 
SMS melding med instrukser om pålogging blir sendt til 
foreldre.   
 
Resultater fra Foreldreundersøkelser, nasjonale prøver, 
elevundersøkelser er nå klare og rektor gjennomgikk de 
viktigste funnene:   
 
Elevundersøkelser fra de fire siste årene er tilgjengelig 
for sammenlikning. 5-7 trinn har bidratt i undersøkelsen, 
og undersøkelsen er obligatorisk for 7 trinn nasjonalt.  
Jevnt over bra score. Skolen er Ikke fornøyd med score 
for arbeidsro. Man ser allikevel at motivasjonen for å 
jobbe generelt sett er god. Skolen har hatt fokus på 
arbeidsro lenge, og klasser med større utfordringer har 
tatt ytterligere initiativ. Skolen jobber aktivt med 
relasjoner da man tror dette også henger sammen med 
arbeidsro, men man anerkjenner også at elever er 
forskjellige og vil kreve ulik grad av ro i forbindelse med 
læring. Skolen ønsker å forstå i større grad hva elevene 
legger i mangel på arbeidsro gjennom dialog med 
elevene. Ulike tiltak vil kunne variere ut fra behov. Skolen 
er heller ikke fornøyd med mobbing blant elever. Selv om 
antallet ikke er stort, så har dette stor fokus.   

 Rektor O 



 
Foreldreundersøkelse fra de tre siste årene foreligger til 
sammenlikning med årets undersøkelse, og det er 3 og 6 
trinn som svarer. Dessverre ser man en altfor lav 
svarprosent. FAU oppfordrer igjen sterkt foreldrene til å 
bruke denne kanalen aktivt i forhold til å gi 
tilbakemeldinger på ting som fungerer bra, og områder 
som ikke fungerer så bra. Skolen ønsker at nettet skal 
være informasjonskanal og har hatt fokus på tiltak for å 
øke svarprosenten.  
 
Fra resultatene fra foreldreundersøkelsen trekker rektor 
fram score for håndtering av mobbing som skolen ikke er 
fornøyd med. Skolen har forsøkt å forstå hva som ligger 
til grunn for denne tilbakemeldingen. Oppfølging av dette 
tema har ikke ført til at skolen har kunnet identifisere 
konkrete tiltak til forbedring, og opplever selv at skolen 
håndterer dette greit.  
 
Trivselsundersøkelse fra de tre siste årene foreligger, og 
undersøkelsen er utført av barn på 2-7 trinn. Resultatene 
oppleves som ganske stabile. Selv om 62% av elevene 
går på skolen med et stort smil, så påpeker FAU at det er 
veldig trist at noen veldig få opplever at de aldri noen å 
være med. Klassene eller trinnene jobber nå med å lage 
tiltakslister for forbedring.  
 
Nasjonale prøver. Dette er kartleggingsprøver som har til 

hensikt å score hele skalaen fra lavest til høyest, og 

prøvene er utført på 5 trinn. Prøvene har fokus på 

grunnleggende ferdigheter; lesing regning og engelsk. 

Skolens målsetning er færrest på lavest på nivå, og flest 

på høyest nivå - nivå 3. Resultatene viser også at en del 

av elevene som scorer på nivå 1 i dag ligger rett under 

nivå 2 og det skal kanskje ikke så mye til for å øke 

ferdighetsnivået. Resultatene i lesing er svakere i 2016 

enn det de har vært de siste årene. Dette gjelder både 

på Gausel og i Stavanger som helhet, og til dels også på 

landsbasis. Skolen har reflektert over om noe av årsaken 

kan knyttes til at elevene svarte digitalt på leseprøven for 

første gang dette året. Det var vanskelig for elevene å 

manøvrere i de ulike oppgavene. Skolen vil følge 

utviklingen, og har allerede iverksatt tiltak for å hjelpe 

elevene. Skolen har gode resultater i regning og også i 

engelsk. Rektor trekker fram viktigheten av at foreldre 

støtter opp om skolearbeid.  

 
Skolebruksplanen. Det foreligger ingen ny informasjon 
knyttet til skolebruksplanen og skolen jobber med 
forberedende arbeid. Det er foretatt sosiometrisk måling i 
alle de berørte klassene /trinnene der man ser på hvem 
elevene jobber godt samme med, og hvem elevene 
trives å være sammen med i friminuttene. Skolen ønsker 
å tenke 2 års spenn (minst) i forhold til kontaktlærere. slik 
at man ikke risikerer å få ny kontaktlærer etter kun 1 år 
når man eksempelvis går over fra 4 til 5 trinn (altså 
kontinuitet).   
 



Rektor takker ellers for hyggelig oppmerksomheten fra 
både elever og FAU rundt den runde dagen.   

 

31 – 16/17  

Skolebruksplan: FAU vil presisere at vi som gruppe 
ønsker å bli brukt som en ressurs i forhold til 
implementeringen av Skolebruksplanen. FAU ser at 
endringen skolen skal igjennom neste året er 
arbeidskrevende, men at skolen nå jobber systematisk 
og etter en god framdriftsplan.  

 FAU  D 

29 - 16/17 
Fast post med positive tilbakemeldinger fra FAU til 
rektor. Ingen konkrete tilbakemeldinger. 

 FAU O 

30 - 16/17 

Årshjulet. 
27 april: Åpent hus SFO – inviterer til ettermiddagskaffe.  
 
I Årshjulet vil FAU inkludere infoskriv som beskriver FAU 
sin rolle og ansvar – dette for å sikre bedre informasjon 
ut.   

 

 FAU, Cathrine M. O 

16 - 16/17 

Info og oppfølging: Miljøgruppen, Snøgruppen, 17 
Mai komiteen 
 
17 mai komiteen. Fellesoppgaver er nå fordelt mellom 
trinnene. Det er planlagt for at det etterspørres mer kaffe 
en hva var tilfelle i fjor. Jåtten Skolekorps har bekreftet at 
de vil komme for å spille. Komiteen får nå oversikt over 
hva som finnes av gevinster fra i fjor, hva som trengs i 
tillegg, og man vil se på fornyelse i forhold til gevinster. 
Mulighet for betaling via Vipps uten at FAU har et eget 
organisasjonsnummer må avklares med skolen.  
Søknad til kommunen om tilskudd vil gå nå før fristen 1 
mars. Programmet for dagen vil i utgangspunktet basere 
seg på programmet fra 2016. Erfaringsoverføring fra 
2016 vedrørende vekslepenger og planlegging av telling 
av penger etter endt dag påpekes. Gjestetaler er ikke 
planlagt. Dessverre er det begrenset mulighet for 
elevsang eller liknende på grunn av dårlig lydanlegg.  
 
Snøgruppa. Infomøte er planlagt 22 februar kl. 19.00 i 
skolens aula og foreldre som deltar på turen eller som 
vakter får invitasjon. Det er forventning om at foreldre 
som deltar på Snødagen også stiller på infomøtet. 
Foreldre som ikke kan delta på møtet, må innhente 
informasjon i etterkant eller sende en stedfortreder.  
 
Per i dag er man godt nok dekket per trinn i forhold til 
foreldredeltakelse og man regner med ca 600 elever og 
lærere/foreldre. Det er reservert 12 busser i år, 1 mer 
enn 2016. Hver buss tar 49 elever, det betyr at det er en 
håndfull foreldre som må kjøre selv, dette har Snøgruppa 
nå bedt om tilbakemelding på.  
 
 
Vakter ved avgang / ankomst koordineres av 
Miljøgruppa. 

 

 FAU+ Gruppeledere  O 

39 - 14/15 Oppfølgingssak Trafikksituasjonen ved skolen.  Silje, Georg & Linn D/B 



Georg deltok på Åpent hus Hinna bydelshus med 

regional FAU/ Driftsstyreledere og politikere, der saken 

ble fremmet. Georg etterlyste dialog og saksoppdatering 

fra politikerne.   

33 - 16/17 

Losing av elever utenfor bilvei inn mot Skoleområdet  
FAU ønsker å foreta en bevaring og skissere mulige 
løsninger i samarbeid med Elevrådet. Saken utsettes til 
høsten 2017 og kan samkjøres med f.eks oppstart av 
Beintøft.   
 

 FAU O/D 

34 – 16/17 

Forbedring av uteområdet. 
Forslag om utvikling av skogsområdet med 
lekeapparater, bildekk, tauverk o.l. 
 
Det kan være naturlig å søke Natur og Idrett om midler i 
lys av også sammenslåingen av skolen. Dersom deler av 
skogen skal tas i bruk, må det også avklares hvordan 
skogen eventuelt kan brukes. Det var uklart for FAU 
hvem som er ansvarlig instans i forhold til oppgradering 
av uteområder på skolen område, og dette må også 
avklares før videre diskusjon. FAU er positive til å få til 
en forbedring av uteområdene, og vil se på en prioritert 
ønskeliste etter at nødvendige avklaringer er tatt. FAU 
ser også at vi muligens har midler til å bidra noe i tillegg. 
 

 FAU O/D 

35 – 16/17 

Foreldremøte / - foredrag 
Årets foreldreforedrag vil handle om Nettvett og FAU har 
vært så heldige å få en politimann fra Stavanger 
politikammer til å holde foredraget. Dato blir 25 april 
kl.19.00. FAU vil også høre om det er mulig for den 
samme politimannen å besøke klasser på dagtid i tillegg.   
 
 

 FAU/ Georg D/B 

38-16/17 

Økonomi: Per nå har FAU 144 000 kr på konto. Utgifter 
til buss på Snødag er største utgiftsposten på om lag 
65 000kr.  
 
 

 FAU O 

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


