
  

 

 

 

Referat 
 

Oppvekst og levekår 

Gausel skole 

Postadr.: Gauselbakken 103, 4032 Stavanger 

Besøksadr.: Gauselbakken 103 

Telefon: 51814320 Faks: 51814321 

E-post: gausel.skole@stavanger.kommune.no  

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Gruppe: Driftsstyret 

Møtested: Gausel skole  

Møtedato/ -tid: Tirsdag 11.desember 2017 - kl. 16.30 

Deltakere: Leder Linn Høie, FAU-.leder Georg Jakobsen, politisk representant Rishi Khandelwal, SFO 

representant Roberta Johannesen, elevrepresentantene  Emil V. Åbø og Tobias Haugland, 

fungerende rektor Hilde Helstrup. 

Forfall: Lærerrepresentant Silje Sigvaldsen og May A Bang,  SFO representant Maj Beate Blihovde 

REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   12.12.2017 

  Sak nr.  

56/17 Godkjenning av innkalling. 

Innkallingen ble godkjent. 

 

57/17 Godkjenning av referat fra møtet 7. november 2017 

Referat fra 7. november ble godkjent. 

 

58/17 Økonomi: 

Oversikten over regnskapet frem til 30. november viser et forbruk på 81,18 %. Periodisert 

budsjett viser at vi har et forbruk på 97,5 %.  

Forbruket vil gå opp noe i desember. Det ligger flere regninger til godkjenning som blir 

belastet på neste måned. 

Det ser ut til at regnskapet vil gå i balanse frem til nyttår.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning  

59/17 Orienteringssaker fra rektor. 

Personalsituasjonen.  

Skoledelen 

Skolen har ansatt avdelingsleder Jan Egil Tjønn i fast stilling fra 1. januar 2018. Jan Egil 

har denne høsten vært ansatt i et vikariat med mulighet for fast stilling.  

Fra 1. januar blir trinnene inndelt i avdelinger på følgende måte: 

Avdeling 1    består av 1. og 2. trinn         avdelingsleder -  Hilde. 

Avdeling 2    består av 3. og 4. trinn         avdelingsleder -  Jan Egil. 

Avdeling 3    består av 5., 6. og 7. trinn    avdelingsleder -  Bruse. 

 

SFO 

En av medarbeiderne har søkt om permisjon fra skoledelen. 

En av de andre medarbeiderne har takket ja til dette vikariatet ut skoleåret. 

 

Trafikksituasjonen 

Parkering 

Skolen har hele høsten hatt utfordringer i forhold til foreldre som parkerer i rundkjøringen. 

Den største utfordringen er på ettermiddagen. Skolen har vært i kontakt med både 

Stavanger parkering og politiet. 

mailto:gausel.skole@stavanger.kommune.no
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Skolen har mottatt et konstruktivt innspill fra en foresatt ved skolen. 

Konstituert rektor informerer rektor om dette innspillet slik at det kan tas med inn i det 

videre arbeidet i forhold til trafikksituasjonen ved skolen. 

 

Solidaritetsaksjonen 

Torsdag 9. november i tidsrommet 17.00 – 19.00 ble det arrangert solidaritetskveld på 

Gausel skole. Formålet var å samle inn penger til Hei verden!. Skolen samlet inn 65624 

kroner som vil bli overrakt til en representant fra Hei verden! Som deltar på storsamlingen 

21. desember. 

 

Utviklingssamtaler 

Utviklingssamtalene ble gjennomført i tidsrommet 13. november – 1. desember. 

Tilbakemeldingen fra lærerne er at foreldre er flinke til å følge opp elevene med å komme 

til oppsatt tid. 

 

Brukerundersøkelser 

Foreldreundersøkelse på 3 og 6 trinn er gjennomført. Frem til 2. desember hadde skolen 

oppnådd en svarprosent på 18 %. 

Elevundersøkelse på 5. 7. trinn og trivselsundersøkelse på 1. – 4. trinn blir gjennomført i 

denne perioden. Skolen har i år satt en frist for at undersøkelsene skal være gjennomført 

innen 15. desember. 

 

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 

 

På spørsmål fra driftsstyret orienterte rektor om at skolen har to klassesett med Chromebooks. 

Opplæringen blir lagt til 5. – 7. trinn og er i startfasen.  

På 1. – 4. trinn har skolen et sett med 10  IPads. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

60/17 Partnerskapsskole 

Skolen ønsker å søke om fire nye år som partnerskapsskole. 

 

Skolen har tre praksislærere som ønsker å fortsette i fire nye år. Det blir også gitt mulighet 

for å utdanne flere praksislærer ved skolen dersom ny avtale blir inngått. 

 

Søknadsfrist er satt til 19. januar 2018. 

 

Vedtak: Driftsstyret gir tilslutning til skolens ønske om å inngå ny avtale. 

http://www.dubestemmer.no/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/skole-barn-unge/undervisningsopplegg/
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61/17 Eventuelt 

 

Møte i januar 2018 

Er det behov for å avholde et driftsstyremøte i januar 2018, eller kan det vente til februar? 

Driftsstyret ønsker å ha møte i januar ettersom det er et skifte i rektor 2.januar. Møte dato 

er satt til 16. januar. 

 

Medarbeiderundersøkelsen 

Driftsstyret ønsker at rektor presenterer resultatene på vårens medarbeiderundersøkelse på 

et av vårens møter. 

 

Voldhendelse ved skolen 

Driftsstyreleder bad om en kort orientering omkring en voldshendelse ved skolen i midten 

av november. Rektor orienterte om at skolen har fulgt opp involverte elever, foresatte, 

klasse/trinn og lærere, og justert vaktplanene etter behov (dette skjer forøvrig flere ganger 

i løpet av skoleåret). Driftsstyreleder informerte om at det var kommet inn 

tilbakemeldinger fra foreldre om at informasjonen som kom fra skolen kom for sent. 

Rektor foreslo at saken ble diskutert i skolemiljøutvalget under punktet «HMS/Synergi». 

Viktigste fremover blir: Hvordan kan skolen lære av hendelsen, samt forebygge for å 

hindre gjentakelse. 

 

 

 

Hilde Helstrup 

Konstituert rektor 


