
REFERAT FAU-MØTE VED GAUSEL SKOLE 

 

Møtedato: 03.10.2017 kl. 19:00 - 21:00  
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
Møtedeltakere:   
 

Møtedeltaker Trinn/rolle Forfall 

Georg Jakobsen   FAU leder  

Linn K. Høie         Nestleder  
 

X 

Silje Fekjar Nilsson Sekretær  

Linn Therese Haugland SFO  

Anne-Lene Festervoll Representant 1 trinn  

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  

Kavita Sting Representant 7 trinn  

Tim Houghton Leder Miljøgruppa  

Cathrine Grude Leder 17 maigruppa X 

Claus Vestergaard  Leder Snøgruppa X 

Marianne Dahl Torkildsen SFO representant  

 

 

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 
Ingen kommentarer til innkallingen. Referatet fra sist 
møte er tidligere godkjent og publisert på skolens 
nettsider. 

 

 Leder  - FAU O 

28 - 16/17 

Informasjon fra rektor  
 
Skolen har tradisjon for å gjennomføre 2 årlige 
leseprosjekter; høst og vår. Dette er et faglitterært 
leseprosjekt. Evaluering etter høstens leseprosjekt er at 
dette har vært 2 kjekke uker. Tema for de ulike trinnene 
har variert, og favnet blant annet «dyr og småkryp», 
«forhistoriske dyr» og «Egypt» 
 
Beintøft-aksjonen ble ferdig sist uke. Nå venter vi spent 
på utfallet. Gausel skole har vunnet skolekonkurransen i 
Stavanger to år på rad, og er spente på utfallet av årets 
aksjon.  
 
5 trinn skal ha sykkelopplæring 23 oktober – både 
teoretisk og praktisk opplæring. Foreldre er bedt om å 
hjelpe til med avviklingen og dette koordineres igjennom 
klassekontaktene på trinnet. FAU minner om at Trygg 
Trafikk anbefaler at barn under 10 år ikke bruker sykkel 
til/fra skolen og FAU støtter dette.  
 

 Rektor O 



Nasjonale prøver vil bli gjennomført for 5 trinn i ukene 
etter høstferien og pågår fram til begynnelsen av 
november. Disse prøvene lesing, regning og engelsk. 
Alle prøvene er digitale.  
 
Elevkveld for 5-7 trinn torsdag 5 oktober. Oppgaver 
knyttet til arrangementet er fordelt blant foreldre, og 
oppslutningen fra foreldre har vært bra. Elevrådet 
arrangerer elvekvelden sammen med avdelingsleder.  
 
Solidaritetsaksjon arrangeres torsdag 9 november (uke 
45). Formål er å samle inn midler til Hei Verden – et 
prosjekt der barn hjelper barn. Representant fra Hei 
Verden kommer til skolen og forteller om hvordan barn 
har det i det landet vi støtter.  
 
Prosjekt skolegård: Stavanger Kommune avsetter årlig 
midler som fordeles på prioriterte skoler. Gausel skole er 
en av de prioriterte skolene denne gang -  og oppstart vil 
være i 2018. Konkrete forslag fra Elevråd og skolens 
ledelser er sendt inn som ønsker til Stavanger 
Kommune. På ønskelisten står; gjerde rundt 
brannoppstillingsplassen slik at plassen kan brukes til 
innebandy, større lekestativ, hoppesopper, og evt. 
lekestativ foran hovedinngangen.   
  

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

 

 FAU O 

4-17/18 

Hvordan løser skolen utfordringene mht nye krav til 
svømmeopplæringen? 
 
Bakgrunnen for at FAU ønsker å få en orientering om 
saken er at elever på 4 trinn, fra og med skoleåret 
2017/2018, skal igjennom en prøve for å måle 
svømmeferdigheter. De nye svømmekravene, som nylig 
ble innført, er formulert slik: «Fall uti på dypt vann, svøm 
100m på magen og underveis plukke opp en gjenstand 
med hendene, stopp og hvil->flyt på mage, rull over, flyt 
på rygg-samlet i 3 min. Svøm deretter 100m på rygg og 
ta seg opp på land» 
 
Skolen orienterer om at de har fokus på sikkerhet i 
svømmeundervisningen. Kravene er 1 godkjent livredder 
per 15 barn, noe som betyr 2 livreddere per skoleklasse.  
Når det gjelder oppnåelse av kompetansekrav, så vil 
skolen evaluere målene ved årsslutt. Det presiseres at 
skolen kjører med den bemanningen som andre skoler 
også bruker i forhold til svømmeundervisning. FAU 
registrerer at kompetansekravene kan være utfordrende i 
lys av at antall instruktører med svømmefaglig bakgrunn 
tilstede i svømmehallen ideelt sett burde vært større om 
man skal kunne ha mulighet for mer individuell 
oppfølging. Saken følges opp i neste FAU møte.  
 
 
 

 FAU D 

30 - 16/17 Årshjulet.  
 

 FAU, Cathrine M. O 



Årshjulet oppdateres forløpende med datoer for 
arrangementer.  

• Midt november: Foreldreundersøkelsen, 3 og 6 
trinn. Det var dårlig respons de siste årene, og 
FAU oppfordrer alle foreldre til å svare.  

• Hei Verden torsdag 9 november 

• 4 trinn er ansvarlig for Julegudstjeneste 11 
september 

• Storsamling 13 september Lucia, der 2 trinn er 
ansvarlig.  

 
Julegaveinnsamling planlegges før jul også i år. Fokus er 
å gi og ikke bare få og julegavene går til Frelsesarmeen. 
Fint brukte leker/tøy/utstyr, som skal gå til barn og unge, 
leveres i pose og ikke pakket inn. Informasjon vil bli lagt 
ut på skolens nettsider. Juletre skaffes av FAU. 

 

16 - 16/17 

Info og oppfølging: Miljøgruppen, Snøgruppa, 17.Mai. 
 
Snøgruppa: Dato for Snødag er 15 mars. Tilbud fra 
buss-selskapet er skaffet. Snøgruppa vil se på mulighet 
for alternativ aktivitet i tilfelle avlysning pga værforhold.  
 
Miljøgruppa: Tar kontakt med politiet for å se om de kan 
stille på refleksens dag 20 oktober.  
 
17 mai gruppen: Representanter for hvert trinn er på 
plass, og gruppa har hatt første møte. Det jobbes med å 
få på plass et budsjett for 17 mai feiringen og fjorårets 
leder vil bli kontaktet for 2017 oversikt.  
VIPPS: FAU har ikke et organisasjons-nummer, som 
trengs for å sette opp VIPPS. Det har vært et overskudd 
av kaker ved sist arrangement, komiteen må se på 
hvordan antall kaker bedre kan justeres. Det neste møte 
i komiteen planlagt i januar.  
 

 FAU+ Gruppeledere  O 

39 – 14/15 
Oppfølgingssak trafikksituasjonen. 
Utsettes til neste møte  

 Silje, Georg, Linn O 

2-17/18 
Støyskjerming Mellom Klasserom 
Utgår, ref. vedtak i sist FAU møte.  

 Linn O/D 

5-17/18 

Eventuelt 
 
Kurs: To FAU representanter deltok på kurs; 
«Opplæringsloven paragraf 9 a». Dette er skoleelevenes 
svar på arbeidsmiljøloven. Den gamle loven har nå nylig 
blitt revidert, og hovedforskjellen ligger i skolens 
dokumentasjonsplikt i saker mellom skole og 
foresatte/elever. Det var flere innlegg og innspill. Tre 
punkter ble notert: viktigheten av et godt samarbeid 
mellom hjem og skole, viktighet av å ha venner. Fra en 
skole i Trondheim, som gjennom 9 år har jobbet med et 
langsiktig og målrettet arbeid med fokus på å innføre en 
«Vi» kultur i klassemiljøet.  
 
Innbetaling Klassekasse / Snødag: Informasjon om 
innbetaling kommer snart med frist for innbetaling 15 
november. Flere klasser har allerede sendt info om 
innbetaling. 150 kroner av summen går øremerket til 
Snødagen. Innbetalingen er frivillig, men FAU er 

 FAU O 



avhengig av frivillig innbetaling for gjennomføring av 
Snødag og til sosiale klassearrangementer.  
 
Valg av FAU leder og FAU nestleder for neste kalenderår 
blir sak i FAU desember møte. 
 
 

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

 


