
Møtereferat FAU  
 

Møtedato: 03.05.16 kl. 19:00 - 21:00  
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 

Møtedeltakere  

Stig Kaspersen FAU leder – tilstede 
Kathrine Strønstad  FAU nestleder – tilstede 
Sølvi Løwen Kasserer - tilstede 
Bente Eliassen Lillemo Representant 2 trinn - tilstede 
Silje Fekjar Nilsson   Representant 3 trinn - tilstede 
Sølvi Løwen Representant 5 trinn - tilstede 
Audun Skarbøvik  Representant 6 trinn – ikke tilstede 
Kristin Kalgraff Støle Representant 7 trinn -   ikke tilstede 
  
Nina Mæland Leder miljøgruppen – tilstede 
Linn K. Høie Sekretær -og representant 1 trinn tilstede 
Anny Erfjord Representant 4 trinn – ikke tilstede 
Marianne Dahl Torkildsen SFO-representant - ikke tilsede 
Jorunn 17.mai gruppen 

 
AGENDA 

 
 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

76 - 15/16 

Godkjenning av innkalling og referat.  
- Innkalling godkjent, og referat formelt godkjent.  

(For info: Møtereferat blir godkjent pr. e-post til FAU deltakerne i etterkant av møtet slik 
at vi ikke utsetter utstedelsen unødvendig lenge. Godkjennelsen av referat som sak ved 
start i neste FAU-møte er således å regne for en formalitet)   

Leder  - FAU B 

77 - 15/16 
Registrering av oppmøte og evt. forfall.  

- Se over.  
-  

Leder  - FAU O 



 

78 - 15/16 

Tilbakemelding fra rektor:  

Honnør til SFO for fantastisk forestilling som skal vises for hele skolen den 30.mai.  

De nasjonale prøvene oppgavene analyseres.  

Gausel skole skal foreta en ståstedsanalyse via stavanger kommune – dette er skoleeier som 

pålegger skolene. Gjøres i høst. Utd.direktoratet har laget opplegget. Baseres på 

brukerundersøkelser etc. Dette er for å forbedre elevens læring.  

Lærerkabalen for 2016/17 er gått opp. 

Gamle skolesjefen jobber med skolebruksplan hvor de ser på hvordan skal skolen brukes? 

Resultatet legges frem senere.  

 TL hadde «våren er kommet» på torsdag hvor det ble invitert elever fra FMM – 60 unger ble 

invitert , ca 20 stk kom – noe som viser at antall barn ved FMM går ned.  

Foreldremøtet i går: her hadde FAU og rektor håpt at det var mer fokus på konkrete tiltak som 

foreldre kan foreta seg. Hvordan etableres foreldrenettverk? Viktig at dette gjøres fra 1.klasse!  

Skolen gjennomførte evakueringsøvelse sist uke som gikk veldig bra. Dette var varslet barna i 

forkant. 1: tiden det tok, 2: er det faktisk plass til alle? Etter 5min var alle på plass. Øvelsen gikk 

bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor O 

79 - 15/16 

En stor takk til SFO og de andre som har jobbet knallhardt med forestillingen under 
foreldrekvelden. Over all forventning!  
 
TL-lederne gjorde en fantastisk jobb med «våren er kommet dagen». Kjekt at barna jobber 
aktivt i forhold til integrering.  

FAU O 



80 - 15/16 

Info og oppfølging: Miljøgruppen, Snøgruppen, 17 mai.  
 
17. Mai: Alt er klart og organisert. FAU leder ønsker velkommen. Går ut informasjon som 

ranselpost til alle elever som går ut nå snart hvor alt praktisk står vedrørende planlegging av 

dagen. FAU oppfordrer alle til å ta med masse småpenger. 

Miljøgruppen: har malt opp paradis ute. 

FAU+ Gruppeledere O 

38 - 15/16 

Evaluering foreldreforedraget.  

Godt foredrag, og svært nyttig.  

FAU og rektor håpt at det var mer fokus på konkrete tiltak som foreldre kan foreta seg. Hvordan 

etableres foreldrenettverk? Viktig at dette gjøres fra 1.klasse!  

FAU var noe skuffet over oppmøte, og kun foreldre på de høyere trinnene kom. FAU vurderer å 

legge foreldremøte tidlig på våren (ikke i mai som er veldig travel). Foredraget bør også legges 

kl.20 (og ikke kl.19).  

 

 

FAU+ Gruppeledere  O 

39-14/15 

Oppfølgingssak: trafikksituasjonen ved skolen. 

Det vurderes å ta oversiktsbilder med drone for å gi politikerne et bilde over trafikksituasjonen. 

FAU sjekker til neste møte hva som er lov, og hvem som evt. kan hjelpe.  

  

81 - 15/16 
Sikkerhet og riktig tøy/holdningskampanje: Elevene har ansvaret for dette. Mer oppdatering 

neste referat. FAU  D/B 

66 – 15/16 

 

Årshjulpet: 6.klasse har ansvaret for avslutning for 7.klasse. Info finnes i Årshjulet.  

 

FAU  O 



82 - 15/16 

Skolegenser 

Etter anbefaling fra elevrådet, og drøfting i skolemiljøutvalget, ønsker FAU at alle elever ved 

Gausel skole skal få tilbud om å kjøpe skolegrenser.  

FAU leder tar kontakt med leverandør og avklarer hvordan dette kan organiseres.  

FAU O 

83 – 15/16 

Neste års foreldrerepresentanter.  

Neste års foreldrerepresentanter må på plass inn innen 25.mai. Dette rapporteres inn av FAU rep pr. 

trinn  til FAU leder via mail. 

FAU  O 

84 – 15/16 

Rullesko. Hva kan/bør vi som FAU gjøre? 

FAU foreslår at rullesko ikke brukes i skoletiden. Dette grunnet en skade på skolen, samt skader på 

andre skoler – hvor rullesko etterhver ble forbudt. Saken tas opp i neste møte for endelig beslutning. 

 

FAU D/B 

85 - 15/16 

Eventuelt 

FAU ønsker å se nærmere på temaet «Nettvett og grensesetting» til høsten. 
FAU O 

  

 

 


