
Møtereferat FAU  
 

06.12.16 kl. 19:00 - 21:10  
Lærerværelset, 1 etg. 
 

Møtedeltakere Trinn/rolle Forfall 

Stig Kaspersen FAU leder   

Georg Jakobsen  FAU nestleder   

Knut Eidem (for Laila Matre-Bysveen) Representant 1.trinn  

Linn K. Høie Sekretær -og representant 2.trinn   

Cathrine Monsen Representant 3.trinn  

Silje Fekjar Nilsson   Representant 4.trinn   - 

Janette Omdal Representant 5.trinn  

Jorunn Vadla Representant 6.trinn   

Audun Skarbøvik  Representant 7.trinn   

Therese Sivertsen Leder miljøgruppen - 

Trine Jelsa Stokka  Leder 17.mai gruppen   

Cathrine Strønstad (for Hilde Igletjørn) Leder Snødagen   

Marianne Dahl Torkildsen SFO-representant  

Sølvi Løwen FAU kasserer  - 

 
Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

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

27 - 16/17 Godkjenning av innkalling og referat. Leder  - FAU O 

28 - 16/17 Informasjon fra rektor 

Instillingen er at det blir «utsatt i tid». Det betyr at vi antakelig ikke får elever fra Gautesete neste år. Dette er veldig uvanlig. Rektor avventer 
debatten i bystyret den 12.12. Inntil det så sitter Gausel skole litt på gjerdet og venter. (16.12.2016: Nå er skoledelingen vedtatt, og det kommer 
nye elever til Gausel skole fra høsten av). 
 
Det skjer mye kjekt på skolen før jul. Årets motiv er kuler. Skolegudstjeneste og Lucia forberedes, og det bakes julekaker. Også i år er det aktiv 
påmelding til julegudstjenesten. Det er ca 25 elever som ikke deltar. Disse elevene får jobbe med temaet «lysfest» som i år skal handle om 
Buddhismen.  
 
Brukerundersøkelsen: Svarprosenten på elevundersøkelsen er på 88%. Foreldreundersøkelsen: der er svarprosenten på 27%. 
 

Rektor O 



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

FAU skryter av arbeidet rektorene har gjort med skolebruksplanen, og møtet som ble holdt på Gautesete skole. 
 

FAU O 

30 - 16/17 Status på nytt årshjul? Hva kommer av aktiviteter fremover?  

Lucia og julegudstjeneste ligger foran oss nå i desember. I januar foregår elevundersøkelsen. 
FAU  O 

16 - 16/17 Miljøgruppen: 

Premiering av Beintøft skjer den 16.desember.  
 
Snøgruppen 

Påmeldingskjema i midten av januar. I slutten av januar forventes det at en har oversikt over antall påmeldte til Snødagen som er 9.mars. 
 

FAU+ 
Gruppeledere  

O 

39 - 14/15 Oppfølgingssak - Trafikksituasjonen ved skolen.  

Trafikksituasjonen ved skolene i omårdet er ikke tilfredsstillende, og Gausel kan derfor ikke regne med å få mer oppmerksomhet enn de andre 
skolene. Tema har vært oppe i «Bydels-FAU». 

Silje, Stig D/B 

31 – 16/17  Ny skolebruksplan.  
Temaet blir tatt opp bystyret den 12/12, og inntil da foreligger det ingen ny informasjon. (Se nyhetssak/mail fra rektor 15.desember) 

FAU  D 

32 – 16/17 Vararepresentant til Kommunale Foreldreutvalg (KFU) 

Stig Kaspersen stiller som vara her på vegne av Gausel FAU. 
FAU O 

33 - 16/17 Losing av elever utenfor bilvei.  

Er det mulig å få elevene til å bruke anviste ruter i skoleområdet (f. eks. via stier, gjerder, snarveier o.l.) for å unngå at elever løper ut i veien 
foran biler? Saken spilles inn til Skolemiljøutvalget. 
 

FAU O 

34 – 16/17 Forbedring av uteområdet.  

Forslag om utvikling av skogsområdene ovenfor skolen med tauverk, klatrestativ, o.l. 
Saken tas opp i FAU i januar. 
 

FAU O 

35 – 16/17 Valg av nestleder i FAU  
Linn Katrine Høie velges som nestleder i FAU. 
Nestleder velges for 1 år og blir instilt som leder påfølgende år. 
(Georg Jacobsen er ny leder i FAU fra 2017. Stig Kaspersen går av.) 
  

Valgkomite/ 
FAU 

O 

35 – 16/17 Eventuelt 

FAU foreslår å sette opp et juletre inne på skolen hvor barn kan legge klær og gaver (brukte og nye) til vanskeligstilte familier i området. 
Juletreet vil stå nede i foajeen frem til ferien. 
 
FAU-leder foreslår å kjøre «Nettvett» som tema på foreldreforedraget til våren. Frode Jøssang foreslås som foredragsholder. 

FAU O 

 

FAU ønsker alle barn og foreldre en riktig god jul og et godt nytt år!  


