
 

 

MØTE REFERAT FAU-MØTE VED GAUSEL SKOLE 

 

Møtedato: 20.02.2018 kl. 19:00 - 21:00  
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
Møtedeltakere: 

Role/rep.: Navn:  

1. Trinn Anne-Lene Festervoll  

2. Trinn Kine Lalid  

3. Trinn Sissel Tegle  

4. Trinn Cathrine Monsen  

5. Trinn Helga Motland Hansen  

6. Trinn Anne Botne   

7. Trinn Marianne Dahl Torkelsen  

SFO Line Therese Haugland  

Leder Snøgruppen Claus Vestergaard  

Leder Miljøgruppen Tim (inntil videre)  

Leder 17. Mai Komitè Cathrine Grude  

Sekretær Line Therese Haugland   

Nestleder Linn K. Høye Meldt fravær 

Leder Tim Houghton  

 

 

 

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 
 
 

 

 
Leder  - FAU O 

 

HMS fokus område 
Det kom spørsmål om det har vært noen skader ifbm 
«kunsten» som er bak skolen. Tidligere har det vært 
skader knyttet til denne. «Kunsten» og økt risiko for 
uhell/skader knyttet til denne har vært tema i FAU 
tidligere. Det ble opplyst om at området er belyst på 
kveldstid nå.  
Aksjon: FAU ber skolens ledelse gi en status rundt 
uhell/skader som skyldes fall i dette området.  

 Leder - FAU  

28 - 16/17 
Informasjon fra rektor 
 
Rektor meldt fravær fra møte .  

Rektor O 

30 - 16/17 

Årshjulet.  
Mars:  

- Vårens foreldremøte (mer informasjon i eget 
punkt under) 

- Utviklingssamtaler  
- Elevkveld for 5.-7.klasse 22.mars. Her skal 

foreldre bidrar med pizzasnurrer og kaker.  
- Påskegudstjeneste 

 
April:  

- SFO – åpent hus 
 
Mai 

- 6.trinnet har ansvar for 7.klasse avslutning 
 

 
FAU, Cathrine M. O 



 

 

  

16 - 16/17 

Info og oppfølging: Miljøgruppen, Snøgruppen, 
17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Intet nytt 
 
Snøgruppen  
513 elever er påmeldt. 135 foreldre har meldt seg på. 
Det er tilstrekkelig antall voksne påmeldt i alle klasser.  
Noen klasser har flere foreldre enn det som trengs. 
Dersom det blir utfordringer med plass på bussene, må 
evt. Noen foreldre kjøre egen bil. Disse vil i så fall bli 
kontaktet.  
Informasjonsmøte om Snødagen er planlagt 1.mars. Her 
vil det bli gitt informasjon til foreldre som skal bidra før / 
etter og på turen.   
 
Aksjon: Leder av Miljøgruppen skal ta kontakt med 
fjorårets leder av miljøgruppen for å få 
erfaringsoverføring om hvordan de på best mulig måte 
skal ivareta sikkerheten ifbm denne dagen.  
 
17-mai komiteen  
Komiteen er godt i gang med årets planlegging. Det 
presiseres at erfaringsoverføringen fra fjoråret, samt at 
det er noe kontinuitet i komiteen, er veldig nyttig. 
 
Tre representanter fra FAU som skal være med å 
bedømme hvilken klasse som skaper mest liv i toget.  
 
Det er mulig Gausel skole (foreldre) må stille med 
trafikkvakter nede ved Jåtten skole ifbm toget. Dette 
undersøkes videre.  
 
Tidligere år har det vært en opplevelse av uro når det 
foregår taler og underholdning på scenen 17.mai. Det ble 
diskutert hvordan man kan unngå dette.  
FAU oppfordrer alle til å ha fokus på underholdningen på 
scenen i de minuttene dette varer.   

 
FAU+ Gruppeledere  O 

39 – 14/15 

Oppfølgingssak 
Foreldreforedrag / foreldremøte våren 
Mulige foredragsholdere er kontaktet, vedkommende sin 
tilgjengelighet vil avgjøre dato for foreldremøte 

 Cathrine M.  
+ Tim og Linn 

O 

39 – 14/15 

Oppfølgingssak 
Trafikksituasjonen Ved Skolen 
 
Intet nytt  

 Tim, Linn O 

5-17/18 

Ny miljøgruppeleder 
 
Det jobbes fremdeles med å få en ny leder i 
miljøgruppen.  

 FAU B 

6 – 17/18 

«Sammen tar vi tak» tiltak #1 
/ Uønskede hendelser/uønsket adferd og 
kommunikasjon med foreldre 
 
Det har vært avholdt et foreldremøte for foreldre i 
7.klasse. Miljøet i 7.klasse og holdninger / oppførsel hos 

  
 
 
 
 

O 



 

 

elevene på trinnet ble diskutert.  
Uteseksjonen var tilstede på dette møtet. De fortalte om 
hvordan miljøet i Hinna /Gausel bydel er.  
 
 

Leder - FAU 

8 – 17/18 

«Sammen tar vi tak» tiltak #2 
 
Tim introduserte noe han kaller «PULSEN».  
Fom. neste FAU-møte vil hver trinnrepresentant i FAU gi 
en status fra miljøet på «sitt» trinn. Dersom noen foreldre 
hjemme har noe de mener kan tas opp i den forbindelse, 
oppfordres de å ta kontakt med klassekontakter / FAU-
representant for sitt trinn. Klassekontakt representantene 
på møte var enige i at «pulsen» var en god idé.  
 
Aksjon: Inkludere «Pulsen» i neste møteinnkalling til 
FAU-møte.  
 
 

 

Tim  O 

9 – 17/18 

«Sammen tar vi tak» tiltak #3 
 
Klassekontaktene etterlyser en mer klar beskrivelse om 
hva som er deres oppgave. Flere klassekontakter føler at 
de utfører oppgavene re-aktivt, og ikke pro-aktivt. Det 
kommer inn forslag om at årshjulet til FAU skal «sys» 
sammen med oppgavene til klassekontaktene.  
FAU-representantenes rolle ifht de andre 
klassekontaktene på trinnet ble også diskutert. Her viser 
det seg å være ulik praksis.  
Det vil bli en oppgang på hvordan informasjonsflyt FAU 
og foreldrekontakter bør være.  
 
Aksjon: Evaluere detaljer/innhold i Håndbok 2014 (som 
fines på skolens hjemmeside) med hensyn til 
revidering/oppdatering 
 

 

Tim  O 

7-17/18 

Eventuelt 
Informasjon som ligger ute på skolens hjemmeside er 
ikke oppdatert.  
Aksjon FAU ta kontakt med skolen til å oppdatere 
informasjonen som ligger ute.  

 FAU O 

10-17/18 

Eventuelt II 
FAU leder har fått videresendt en e-post-forespøsel fra 
Kommunalt Foreldreutvalg i Stavanger (KFU), en 
forespørsel fra Rådmannen i Stavanger kommune. Det 
er ønsket innspill fra FAU i arbeidet med å utarbeide 
konkret tiltak for hvordan foreldre kan være mer involvert 
i arbeid med skolemilø og forebygging mot mobbing. 
Fristen var kort: innen 01.mars.  
 
Aksjon: Gausel FAU vil bidra med et kortfattet svar til e-
posten basert på det arbeid vi gjør i forbindelse med 
skolens visjon: «Sammen ta vi tak» og nevnt punkt som 
var notert rundt bordet 

 Tim   

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

 



 

 

Møter virksomhet og status: 

FAU møter (tirsdag) – kl. 19:00: Driftsstyret møter (onsdag) – kl. 15:00 

(*Driftsstyret + Skolemiljøutvalg kl. 16:30) 

Dato: Dato: Dato: Dato: Møte # Status: 

16. jan. 16. jan. 16. jan. 16. jan. #1 Fullført 

20. feb.      

13. mar. 7. mars.* 7. mars.* 7. mars.* #2 Planlagt 

10. apr.      

8. mai. 2. mai.* 2. mai.* 2. mai.* #3  

12. jun. 13. jun. 13. jun. 13. jun. #4  

Sommeferie 

11. sep. 5. sep.* 5. sep.* 5. sep.* #5  

16. okt.      

13. nov. 14. nov.* 14. nov.* 14. nov.* #6  

11. des. 12. des. 12. des. 12. des. #7  

 

 


