
Møtereferat FAU  
 

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

Møtedeltakere Trinn/rolle Forfall 

Stig Kaspersen FAU leder  - 

Georg Jakobsen  FAU nestleder   

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  

Pål Abrahamsen Representant 5.trinn - 

Jorunn Vadla Sølvi Løwen Representant 6.trinn   

Audun Skarbøvik  Representant 7.trinn   

Therese Sivertsen Leder miljøgruppen  

Trine Jelsa Stokka  Leder 17.mai gruppen   

Hilde Igletjørn (for Ragmhild Jansen Bakkedal) Leder Snødagen   

Marianne Dahl Torkildsen SFO-representant  

Sølvi Løwen FAU kasserer   

 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

18 - 16/17 Registrering av oppmøte og evt. forfall Leder  - FAU B 

19 - 16/17 Godkjenning av innkalling og referat. Leder  - FAU O 

20 - 16/17 Informasjon fra rektor 
Gausel har vunnet Beintøft i år også! Antall tilbakelagte kilometer som teller. Veldig gledelig! 
 
Foreldreundersøkelsen er underveis. Det har vært noen problemer i forhold til pålogging. Detaljer omkring dette blir tatt 
med på utviklingssamtalen slik at vi på denne måten kan øke deltalelsen. Rektor håper at foreldrene ser verdien i 
undersøkelsen. Viktig at resultatet er representativt – så foreldre i 3. og 6.trinn oppfordres til å svare! Deltakelse i fjor var på 
snaue 50%. 
 
Utviklingssamtalene er gang, og skjemaene som nå er sendt med hjem er noe endret fra i fjor ihht tilbakemeldinger fra 
foreldre og lærere. Se eget skriv fra rektor. 

Rektor O 



Ny skolestruktur i Hinna Bydel: Det vil komme 6 nye klasser neste år, og en total økning i antall elever fra dagens 460 til 
ca.520-520. Rektor understreker at alle tall som oppgis per i dag er estimater. Det blir 4 klasser på første trinn og 3 klasser på 
2.-4.trinn. Allerede nå ligger det mye informasjon på nettsidene under egen fane under «fremdriftsplan». Det offisielle 
vedtaketi bystyret kommer i desember. Arbeidet kommer til å ta tid, og det skal tas hensyn til lærere på begge skoler, og ikke 
minst nye elever. Fremover skal kabalen legges. Rektor understreker at ingen av barna på Gausel skole må bytte skole. På 
1.trinn settes klassene sammen fra starten (så her blir ingenting annerledes enn vanlig). På 2.-4.trinn splittes de eksisterende 
klassene og det lages nye. Dette gjøres sammen med kontaktlærere og assistenter ved at elevene deles inn i grupper som så 
settes sammen som klasser. Det skal foregår overføringsmøter fremover, og det skal også velges lærere til alle klasser. 
Klassene står derfor ikke ferdige før 2.mai. Det blir foreldremøte på Gautesete skole denne måneden. Referatet legges ut 
også på våre nettsider også. Den 8.februar blir det foreldremøte på Gausel skole. Det blir mellom 23-25 elever i klassene på 
1.trinn. På 2.trinn blir det ca.25-26. Det samme blir det på 3. og 4.trinn neste år. Rektor kan ikke si noe om hvem som skal i 
modulbyggene/brakkene. Hun antar at brakkene vil måtte benyttes i en 7-årsperiode, uten at hun kan si noe sikkert enda. 
FAU: Tenker rektor på sosiale tiltak for lærere og elever? Rektor vil ha besøksdag for elevene fra Gautesete i nye klasser den 
7.juni på Gausel. Når det gjelder 5.-7.trinn så beholdes de gamle klassene på Gautesete. FAU oppfordrer rektor til å setter 
sammen med tanke på tilhørighet nærområdet. Det blir svært viktig at klassekontaktene og foreldrene tar tak i samarbeidet i 
klassene, og tidlig lager en plan slik at det blir god integrering av både voksne og barn! FAU bad rektor ta med seg til møtene 
fremover at FAU ved Gausel Skole ser frem til å jobbe tett med FAU på Gautesete fremover for å ta i mot nye elever (og 
foreldre)!  
 
14.desember skal handlings- og økonomiplanen vedtas i bystyret.  
 
«Hei verden!» 10 november: pengene går i år til Laos. (Fantastisk arrangement i går!) 
 
Planleggingdag 18.november: et av temaene er grunnleggende brannvern. 
 
Snødag er satt til  9.mars. Ingen konflikterende arrangementer fra skolens side. 
 

21 - 16/17 Fast post med positive tilbakemeldinger fra FAU til rektor.  
God og oversiktelig mail fra rektor vedrørende nye skolestruktur som ble positivt mottatt av foreldrene. 

FAU O 

14 - 16/17 Valg av representant til skolemiljøutvalget.  
Anders Kjørling fra 2.trinn er valgt inn som foreldrerepresentant. 

FAU B 

22 - 16/17 Årshjulet. Hva kommer av aktiviteter fremover?  
«Hei verden» den 10.november. Beintøft-premieringen i november på storsamling. Lucia, hvor 2.trinn er ansvarlig. 
Julegudstjenesten 14.desember. 4.trinn er ansvarlige. 

FAU  O 



16 - 16/17 Info og oppfølging:  
Snøgruppen 
Miljøgruppen skal være trafikkvakter (basert på planen fra i fjor). Boreal blir valgt i år også. De tilbyr samme pris i år. 
Alle foreldre oppfordres til å betale inn til klassekassen så snart som mulig!  
Kassererne må sette inn penger på konto til økonomiansvarlig i FAU innen 21.12.2016. 
 
Miljøgruppen: gode tilbakemeldinger fra «politidagen». Politiet var så imøtekommende, og syntes det var så stas å bidra! 
FAU foreslår at denne dagen legges inn i årshjulet som egen «refleksdag». 
 

FAU+ 
Gruppeledere  

O 

39 - 14/15 Oppfølgingssak: Trafikksituasjonen ved skolen. Oppsummering fra aksjonskomiteen.  
FAU har talt 330 og 360 biler på en snau time på to uliker dager. Dette vil forverres med økningen i antall elever neste år. 
Dette er tatt videre til bydels-FAU. FAU mener at «Trygg Trafikk» bør involveres som en aktiv part i denne saken. FAU ønsker 
også å se på utformingen av uteområdet i forbindelse med at det skal brakker inn på området og flere elever. Dette er en 
utfordring allerede ved at elever beveger seg i områder hvor biler kjører, og at dette kan legges til rette for på en bedre 
måte. Hvordan kan fremkommeligheten bedres? FAU ønsker å komme med konkrete innspill til skolen i denne saken.  
 

Silje, Stig D/B 

57 - 15/16 Oppfølgingssak: Holdningskampanje, sikkerhet og riktig tøy.  
FAU har jobbet godt med dette, og fortsetter arbeidet. 
Inkludere reflekskamanje mot mottaket? Til høsten? Kan elevene gjøre en innsats.  
Mottaket stenges neste måned, så saken lukkes. 
 

FAU  D/B 

23 – 16/17  Ny skolebruksplan.  
Se sak 20. 
FAU ønsker å jobbe tett sammen med FAU på Gautesete skole i tiden som kommer for å bidra til at integrereringen av de nye 
elevene blir så bra som mulig! 

FAU  D 

24 – 16/17 Oppsummering evt, aksjoner fra bydels-FAU  
Se sak 39, og eget referat på neste side. 

Georg  O 

25 - 16/17 Eventuelt 
Økonomi – se sak 16 vedr. Snødagen. 

FAU O 

Type sak:  Orienteringssak = O, Beslutningssak = B, Diskusjonssak = D 
 

 
 
 



REFERAT 

Bydels FAU møte 20.10.16 
 

 

Til stede: 
Godeset: Iren Bergsagel (FAU-leder) , Jan Svege (Driftsstyreleder) 
 

Gausel : Georg Jakobsen (påtroppende FAU - leder) 
 

Jåtten : Espen Johnsen (FAU – leder) 
 

Gautesete: Berit Vebenstad (FAU-leder) 
 

Hinna : Steinar Salvesen (FAU- representant, KFU – representant)   møteleder 
 

Trygg skolevei 

Gausel:  Har en økende trafikk forbi skolen. Tatt bilder ved to tilfeller i Gauselbakken. Biltelling innenfor tidsrommet 08-09, altså kun en time, 

viste ved to tilfeller 330 og 360 bilpasseringer. 10 busser. Har slåss med kommunen siste 4 årene for å få foståelse for at noe tiltak bør 
gjøres. Kjørt eget prosjekt gjennom ”Beintøfft – gå til skolen”, refleks demonstrasjoner, morgenfugler (foreldre som følger grupper 
av elever til skolen), morgenaksjoner i samarbeid med politi (utdeling av flyers i forbindelse med Beintøft) og den Britiske skole 
har eget personell til å dirigere trafikken i belastede perioder. 

 De har stengt av fortau for parkering fra Britiske skolen og opp til Gausel. 
 Skolen utvides uten at det gjøres noe med vei. 470 elever nå + 50 fra Gautesete. 
 Veien fra riksveien og opp forbi Gausel skole må utbedres/utvides- 
 Det bør lages en rundkjøring ved Britiske skolen. 
 Det bør lages en rundkjøring på toppen av stigningen forbi skolen. 
 Det er bringe /hente prosessen som skaper farlige situasjoner. 
 Det holdes også altfor høy hastighet. 30 km bør skiltes ASAP. 
 Fartshumper må lages slik at det er ubehagelig med for stor fart. 

 

Økonomi:  Holder budsjettet. Går utover de ressursene som skulle vært tiltebkt barne med spesielle behov. 
 

Godeset:    Heddeveien som er nå blitt forkjørsvei som en del av bussvei satsingen. Skolen har elever på begge sider av veien. 



 Det er altfor få krysningsfelt. Busslommer er fylt ut fordi busser skal spare tid på at de ikke kjører inn og ut av busslommer. 
Forbikjøring av buss som ikke lenger kjører inn i busslomme skaper veldig mange situasjoner. 

 Godesetdalen, som også er blitt forkjørsvei, har eksplodert i antall biler. Holder høy hastighet.  
 Ble ikke hørt av kommunen for å få til flere gangfelt.  

302 elever + 50 fra Godeset. 
 

Økonomi: Helt på G nå. Driftsstyreleder og rektor satta seg ned og fjernet alt som ikke er lovpålagt. Eldre lærere har sluttet og blitt erstattet med 
rimeligere yngre lærere.Sist mai – 90.000 pr. mnd. Nå går det i 0. 

 Kvalitet: Nei. 
 

 

Jåtten: Det blir ikke ny skole i 2019. Rådet fra rådmannen er at det utsettes da tilsiget  av nye elever er usikkert. 
 Kostnader til rekkefølgekrav som omfatter mye trafikksikkerhet og sikrere levering/henting med rundkjøring bli da også utsatt siden 

det ligger i samme budsjett. 
 FAU aksepterer ikke at forbedringer i skolegården  og trafikksikerhet blir slettet. Det må skilles mellom budsjett til ny skole og 

budsjett for skolegård og trafikk. 
 My hassardiøs sykkel kjøring fra menn i kondomdrakt inn gjennom skolegården. Det må opp port ved inngang og utgang. Elever fra 

Hinna ungdomsskole bruker jo også denne sykkeltraseen. 
 FAU diskuterer å legge inn betydelig av sine tilgjengelige midler for å oppruste skolegården.  

 

Økonomi: Anstrengt men grei. Sparte mye på rektors permisjon. Stillingen ble løst internt i perioden. Mye langtids sykemelding i 
administrasjonen som sparer på lønn. De har gått gjennom og kuttet alle kostnader som ikke er lovpålagt. Har måttet ta mye ressurser 
fra elever som har spesielle behov. 

 Dette blir jo en svakhet når disse pengene ikke er øremerket. 
 

 

Hinna: Når det gjelder veisikkerhet, så er det vel en fordel når elevene er blitt noe eldre og ikke er så vimsete i trafikkbildet. Det er ikke noen 
problemer med veisikkerhet som diskuteres for øyeblikket. Levering og henting er jo minimalt på disse trinnene. Har mer fokus på 
sykkel tilstand, lys. Refleks, bruk av hjelm. Det er ikke så kult med hjelm for tiden. Prøver å få til et samarbeid med Bymisjonens 
sykkelverksted i Hinna Park, ”På hjul”. 

 

Økonomi: Anstrengt. Sliter med et betydelig etterslep fra tidligere år i forbindelse med 2 rektorskifter. Har også et overforbruk til nå i år, men 
her kommer det refusjon av lønnstillegg og sykefravær, så det er ikke så ille. 

 



Gautesete: Heddeveien som nå er forkjørvei skaper problemer. Det er 30 km rett før skolen og forbi Gautesetehallen. For høy fart fra Heddeveien 
og opp til skolen. Avlevering og henting som skaper de fleste problemene. Minste levene samt SFO blir nå borte så det kan bedre 
situasjonen. 

 Bussene stopper et lite stykke fø det eneste overgangsfeltet. Bilene passerer bussen for å stoppe rett foran overgangsfeltet og slippe 
av elever. Da kommer bussen og skal kjøre forbi bilene igjen. Skjønner dere? 

 

Økonomi:  Ser ut for at kan gå i 0 nå etter en anstrengt periode. Ressurser tas ved behov fra de elevene som har ekstra pedagogisk støtte for å få 
hjulene til å gå rundt. 

 

  

 Vararepresentant til KFU 

Hinna bydel mangler vararepresentant til KFU. Ønsker en fra en barneskole. Gausel er foreslått, og Georg tar tak i saken. 
 

  

 KFU hjemmeside: 

Det kom frem et ønske om at KFU legger ut Gautesete sin oppskrift for registrering i Brønnøysund på sin hjemmeside. 
 

 Det ønskes også at KFU utarbeider en oppskrif/mal på hvilken infoemasjon som skal/bør ligge på skolens FAU side (Venstre rullefelt 
og høyre rullefelt) 

 Statisk informasjon på venstre side 
 Dokumenter, referat osv. på høyre side 

 
 


