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Sak nr.:  Ansvar 

   

34/16 Innkalling godkjent. 

35/16 Referat fra møtet 6.september 2016 godkjent 

36/16 Økonomi: Regnskapet viser at vi har brukt ca.72 % av tildelt budsjett for 2016. 

Periodisert budsjett viser et forbruk på 97,86 %. Vi har en liten buffer som er god å ha 

når vi nå nærmer oss årsavslutningen. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning.  

37/16 Orienteringssaker fra rektor: 

 Personalsituasjonen;  

o Ingen store endringer i personalsituasjonen.  

o Foreløpig har vi ikke statistikk på fravær etter juli måned 

 Ståstedsanalyse. 

For øyeblikket arbeider personalet med å besvare 

undersøkelsen/egenvurderingen. Når tiden for å svare er utløpt, vil vi begynne å 

analysere undersøkelsen, finne sterke sider ved organisasjonen og sider vi bør 

forbedre. Alt handler om elevenes læring og utvikling, og det er en kollektiv 

egenvurdering personalet er i gang med.    

 

 

 Skolebruksplanen i Hinna bydel.  Kommunalstyret for oppvekst skal behandle 

saken i møte 5.oktober.2016. Innstillingen i saken er at endringene i 

skolebruksplanen igangsettes fra høsten 2017. Gautesete tar da ikke inn elever 

på første trinn fra skoleåret 2017-18, og at elevene på 2. -4.trinn overføres til 
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henholdsvis Gausel og Godeset skole. Deretter utfases 5.-7.trinn fra Gautesete 

slik at omgjøringen vil gå over en periode på 4år. Dersom dette blir vedtaket i 

kommunalstyret, vil dette få konsekvenser for Gausel. Konsekvensene handler 

om endringer i elevtall, fordeling på klasser, personalsituasjonen og endringer i 

lokaliteter samt å få to skolekulturer til å bli en. Inntaksgrensene for skolene vil 

også bli endret som følge av dette. 

Klasser: Det opprettes 6 nye klasser fra høsten 2017, 4 klasser på 1. trinn, en ny 

klasse på 2.trinn, 1 ny klasse på 3. trinn. På samtlige trinn vil det da være tre 

klasser unntatt 1.trinn som har 4. Vi må sette sammen klassene på nytt. En plan 

for dette vil vi utarbeide så snart vedtaket i kommunalstyret foreligger. 

En utvidelse av elevtallet vil føre til et behov for nye klasserom- de er tenkt at 

Gausel skole får to klasserom i et modulbygg. Tidsperspektivet er at disse 

midlertidige klasserommene blir stående i en 7 års periode, til neste års 1.trinn 

går ut av Gausel skole. Det ser ut til at vi står overfor en topp i elevtallet for 

skolestartere 2017-208. Skolestartere 2018-2019 og årene framover ser ut til å 

bli færre slik at det ikke vil bli flere enn 3 klasser pr trinn de kommende årene. 

I dag er det gymsalen som er den største flaskehalsen for skolen mht. 

romkapasitet. Gymsalen vil fortsatt være en utfordring i årene som kommer.  

På personalsiden vil vi de første årene få behov for lærere som kan undervise 

på 1.-4.trinn. Samlet sett vil vi ha behov for flere personer innen alle 

yrkesgrupper. SFO vil vokse betraktelig de nærmeste årene.   

Vi er opptatt av å gi god informasjon underveis i prosessen, Samtidig håper vi 

på en forståelse for at alle tanker ikke kan være ferdig tenkt og klare 

umiddelbart. Skolene i bydelen samarbeider om å få til en best mulig prosess 

når og hvis dette blir kommunalutvalget sitt vedtak. 

 Gausel skole deltar i et prosjekt som heter Integrert Formativ Vurdering. Målet 

med prosjektet er at vi skal bli enda dyktigere på å gi elevene tilbakemeldinger 

underveis i undervisningen slik at elevene også selv blir mer aktive i sin egen 

læring og vurderingen av sitt eget læringsarbeid. Selve skoleringen foregår i 

fellestid da elevene ikke er tilstede. Lærende nettverk kalles metoden. Lærerne 

vil underveis prøve ut ulike metoder for vurdering og tilbakemelding i sine 

klasser. 

 

Vedtak: DS tar orienteringen til etterretning. 

  

38/16 Forskrift til ordensreglement for Stavangerskolen. 

Stavanger kommune har utarbeidet ny forskrift til ordensreglement i Stavangerskolen. 

IKT-reglementet er også endret. Denne forskriften er styrende for vårt eget reglement. 

  

Lenken til forskriften for reglement i Stavangerskolen samt IKT-reglementet 

 

http://stavanger.kommune.no/PageFiles/6745/Reglement%20for%20orden%20og%20o

ppf%c3%b8rsel%20i%20stavangerskolen.pdf 

  

 

http://intranett/Documents/IKT-reglement%20for%20Stavangerskolen.pdf 

 

http://stavanger.kommune.no/PageFiles/6745/Reglement%20for%20orden%20og%20oppf%c3%b8rsel%20i%20stavangerskolen.pdf
http://stavanger.kommune.no/PageFiles/6745/Reglement%20for%20orden%20og%20oppf%c3%b8rsel%20i%20stavangerskolen.pdf
http://intranett/Documents/IKT-reglement%20for%20Stavangerskolen.pdf
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Skolens reglement: 

 

Arbeids- og trivselsregler ved Gausel skole  
Gausel skole er vår felles arbeidsplass hvor vi skal lære og trives.  
Vi har alle både rettigheter og plikter.  
Vi skal respektere hverandre og være likeverdige:  
Skolen er vår felles arbeidsplass som du og jeg tar vare på!  

På skolen skal du være mot andre som du vil at andre skal være mot deg.  

Du har ansvar for å være med på å utforme trivselsreglene i din egen 
klasse.  
 
Disse reglene gjelder deg og alle andre:  

 Yttertøy og sko plasserer du i gangen. Din knagg har navn.  

 Vær høflig og grei mot alle, både inne i klassen og i friminuttene.  

 For din sikkerhets skyld er det innenfor skolens område du må være. Det er 
mange hyggelige ting du kan gjøre.  

 Skolematen spiser du inne.  

 I skoletiden skal sykkelen stå på anviste plasser.  

 Ta ikke med deg ting som kan skade deg eller andre på skolen.  

 Mobiltelefoner er ikke tillatt brukt i skole - og SFO tid. Ved brudd på regelen 
blir mobilen inndratt. Foresatte må hente denne i administrasjonen.  

 Elektroniske spill skal ikke brukes i skole og SFO tid. Bruk av annet 
elektronisk utstyr vurderes dersom det er et problem.  

 
Overordnet vårt interne arbeids- og trivselsreglement er Forskrift om reglement 
for orden og oppførsel, vedtatt av Kommunalstyret for oppvekst 08.06.2016 er 
gjeldende fra og med 01.08.  
Trinnene/gruppene lager sine arbeidsregler ut fra overordnet reglement og 
arbeids- og trivselsregler for Gausel skole.  
 
DS ønsker et nytt kulepunkt til internt ordensreglement: 

 Siste skoledag for jul- og sommerferie, snødag og andre aktivitetsdager 
i skole og SFO, får elevene ha med seg 0,5 liter brus og gotteri for 
kroner 25. 

 
 

Vedtak: Driftsstyret vedtar reglementet for Gausel skole. 

 

39/16 Skoleruta for skoleåret 2017-2018. 

Forslag til skolerute ligger vedlagt. Bydelen er enige om begynnerdag og siste skoledag 

for elevene. (Se vedlegg). 

 

DS vedtar elevenes skoledager, men i og med at dette er avgjørende for hvor 

planleggingsdager kan legges, må planleggingsdager og elevdager ses på i 

sammenheng. 

Lærerrepresentanten ba om å få utsatt saken da Utdanningsforbundet ikke har 

tillitsvalgt for tiden. DS gir lærerne 14dagers frist til innspill. Lærerrepresentanten 

meddeler rektor hva innstillingen deres blir. Fredag 7.oktober mottok rektor melding 

om at Utdanningsforbundets flertall gikk inn for skoleruten slik den er foreslått. 
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For elevene betyr det at første skoledag blir torsdag 17. august 2017 og siste skoledag 

blir torsdag 21.juni 2018. 

 

SFO har sine planleggingsdager: 

31.juli.  16.august, 17. november, 2.januar og 18.mai. 11.mai har SFO stengt. 

Skolens planleggingsdager er man-onsd 14.-16. august, 17.november, 2.januar og 

fredag 22 juni 

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolerute for 2017-2018 slik foreslått i vedlagt 

skolerute. 

 

40/16 Eventuelt 

Parkeringsmulighetene ved skolen meldt av FAU-leder. 

Foreldrerepresentantene ønsker at det skal settes av to nye parkeringsplasser på skolens 

område slik at det til sammen er fire parkeringsplasser til gjester. Det betyr at skolens 

ansatte får to færre parkeringsplasser utenfor skolen. Knudamyra blir nevnt som mulig 

parkering både for foresatte og ansatte. Det er ulike syn i saken, og forståelse for de 

ulike argumentene. Det fattes ikke vedtak i denne saken i dag, men dialogen er startet, 

og saken vil bli videre drøftet på neste møte. 

Neste møte i DS 

Møtet i november går ut og neste møte blir 6.desember. 

 

 

 

 

Berit Mæle Thuestad,  

rektor 


