
REFERAT FAU-MØTE VED GAUSEL SKOLE 

 

Møtedato: 11.12.2017 kl. 19:00 - 21:00  
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 

Møtedeltaker Trinn/rolle Forfall 

Georg Jakobsen   FAU leder  

Linn K. Høie         Nestleder  
 

 

Silje Fekjar Nilsson Sekretær  

Linn Therese Haugland SFO  

Maria Tjørsvaag, vara for Anne-Lene 
Festervoll  

Representant 1 trinn  

Silje Nyhagen, vara for Kine Lalid Representant 2 trinn og kasserer  

Sissel Tegle Representant 3 trinn  

Cathrine Monsen Representant 4 trinn  

Helga Motland Hansen Representant 5 trinn  

Anne Botne  Representant 6 trinn  

Marianne Dahl Torkelsen Representant 7 trinn  

Tim Houghton Leder Miljøgruppa  

Cathrine Grude Leder 17 mai gruppa  

Claus Vestergaard  Leder Snøgruppa  

   

 

AGENDA 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

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

 
Leder  - FAU O 

27 - 16/17 

Godkjenning av innkalling og referat. 
 
Ingen kommentarer til innkalling. Referat er tidligere godkjent og 
publisert.  

Leder  - FAU O 

28 - 16/17 

Informasjon fra rektor.  
Nasjonale prøver:  
Gjennomføres hvert år for 5 trinn. Resultatene er nå kommet og 
Gausel skole er godt fornøyd med årets resultater. I Engelsk ser vi 
at veldig få er på laveste nivå (nivå 1) sammenliknet med både 
kommune, fylke og nasjonalt. Mange har blitt løftet fra nivå 1 opp 
til nivå 2. Det samme mønsteret ser vi for lesing. I lesing ser vi 
også at antall  elever på nivå 3 er gått opp sammenliknet med 
fjorårets resultater, men det minnes her på at fjorårets resultater 
synes å ha vært påvirket av at elevene da var ukjent med den 
elektroniske prøveformen. Regning: Her ser vi at både antall i nivå 
3 er gått opp år for år, og andelen på nivå 1 er svært lav. Det er 
generelt sett få fritak fra nasjonale prøver på Gausel. Skolen gjør i 
etterkant vurderinger omkring områder som kan forbedres, og i 
dette arbeidet trekker skolen på både ekspertise innenfor  
leseveiledning og regneveiledning.  
 
Foreldreundersøkelser. Rektor og FAU minner om at 3 og 6 trinn 
foreldre svarer på undersøkelsen. Mail fra rektor er gått til den som 
står som første kontaktperson. Svarprosenten er altfor lav per i 
dag og svarfristen er utsatt fra 1 desember til ut desember måned. 
Klassekontakter på 3 og 6 trinn sender ut påminnelse. 
 
Elevundersøkelser pågår 
 

Rektor O 



Utviklingssamtaler er nå gjennomførte. Foresatte er flinke til å 
møte opp på oppsatt tid.  
 
Parkering: Foreldre som parkerer i rundkjøringen skaper fremdeles 
store problemer. FAU minner om at dette ikke er tillatt og ber 
foreldre om aldri å forlate bilen parkert i rundkjøringen.    
 
Skoleledelse: Det varsles en endring i skolens ledelse fra 1 januar 
når rektor Berit Mæle Thuestad er tilbake etter endt permisjon. 
Antall avdelinger går fra to til tre. Avdeling 1 (1-2 trinn) ledes av 
Hilde Helstrup, Avdeling 2 (3-4 trinn) ledes av Jan Egil Tjønn, 
mens avdeling 3 (5-7 trinn) fortsatt ledes av Bruse Espedal. 
 
Mobbe-app 
Skolen har fått informasjon om at Stavanger kommune har valgt å 

stenge appene Saraha og Polly.fun på Chromebook. Dette er 

apper som elever helt ned i 10-årsalderen bruker. Appene  lar 

brukerne sende anonyme meldinger til andre. Mobbing, 

hatmeldinger og krenkende beskjeder blant barn gjør at 

kommunen har valgt å stenge appene. Skolen er blitt gjort 

oppmerksom på at elevene fremdeles kan benytte disse appene 

på private enheter og mobiler.  

Kommunen oppforer skolen til å fortsette å jobbe jevnlig med 

nettvett og om hvordan man skal oppføre seg på nettet.  

Nettressurser: 

www.dubestemmer.no 

Datatilsynet 

 
Skolen har fokus på nettvett og dette jobbes det jevnlig med i 

klassene. Skolen er med i prosjektet Digital dannelse. Dette 

prosjektet er knyttet opp mot elevrådet. 

 

6 -17/18 

Uønskede hendelser/uønsket adferd og kommunikasjon med 
foreldre. Det har siste året kommet tilbakemeldinger fra flere 
foreldre som danner et bilde av misnøye med informasjonsflyt 
mellom skolen, FAU og foreldre i forbindelse med uønskede 
hendelser.  
 
Saken ble innledet med en overordnet orientering av rektor og 
ledelse i FAU. Rektor klargjorde for rekkefølge av hendelsesforløp 
og overordnede tiltak skolen har iverksatt særlig i henhold til 
sakens alvorlighetsgrad og med hensikt å forbedre arbeidsrutiner. 
Rektor peker også på viktigheten av å ivareta alle berørte når en 
hendelse oppstår. Det ble videre nevnt at skolen jobber 
systematisk med klassemiljø og skolemiljø i ulike arenaer.  
 
FAU ønsker å invitere skolens ledelse til et innledende 
samarbeidsmøte der formålet er å se mer på arbeidsrutiner, 
prosesser og håndtering og læring av uønskede hendelser, - for 
sammen å jobbe videre med forbedringer.   
 

Leder FAU O 

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

30 - 16/17 

Årshjulet.  
I Januar skal det være elevundersøkelse (5-7 trinn) og storsamling 
ved 3. trinn den 26. januar. 
 

FAU, 
Cathrine M. O 

http://www.dubestemmer.no/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/skole-barn-unge/undervisningsopplegg/


I februar blir det gjennomgang av elevundersøkelsen. 
 
Snødagen 15. mars  

 

16 - 16/17 

Info og oppfølging: Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai 
  
Snøgruppa starter opp detaljplanleggingen etter nyttår og neste 
møte i komiteen er satt opp 8 januar.  
 

FAU+ 
Gruppeledere  O 

39 – 14/15 
Oppfølgingssak Trafikksituasjonen Ved Skolen. 
Ikke diskutert. 

Georg, Linn O 

5-17/18 

Valg. 
 
Tim Houghton er valgt som ny FAU leder for 2018, Linn K. Høie 
fortsetter som FAU-nestleder /leder Driftsstyret.   
 
 

FAU B 

7-17/18 

Eventuelt 
 
 

FAU O 

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

 


