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REFERAT - #8/2018 
 

Møtedato: 02.10.2018  Tirsdag kl. 19:00 - 21:00   Utvidet møte 
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
Møtedeltakere: Alle Klassekontakt 

Role/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Berit Refve Vik X 
2. Trinn Trine Forus Jakobsen X 
3. Trinn Kjartan Melberg X 
4. Trinn Lene Bailey Frafall 
5. Trinn Trine Stokkedal X 
6. Trinn Helga Motland Hansen X 
7. Trinn Kristina Thomson X 
SFO Jorunn Beate Vassøy-Breiland X 
Leder Snøgruppen Tbn  
Leder Miljøgruppen Tim (inntil videre) X 
Leder 17. Mai Komitè Tbn  
Sekretær Line Therese Haugland  X 
Nestleder Linn K. Høye Frafall 
Leder Tim Houghton X 

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

F Intro & HMS øyeblikk Leder - FAU O 

02 – 
18/19 

Oppfølgingssak: 
«Hvordan skape vi en effektivt FAU» - 45 min 
 
av Nina Bøhnsdalen 
Sekretariatsleder 
Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger – KFU 

Tim O 

F 19:45 - Registrering av oppmøte og evt. Forfall Leder  - FAU O 

F Godkjenning av innkalling og forrige referat Leder  - FAU O 

F 

Informasjon fra rektor: 
 
Endring på svømmeundervisningen. Elevene er nå delt inn i 4 
grupper etter ferdigheter. Dette fungerer svært godt. Det blir mye 
læring i bassenget.  
 
På 6.trinn har vi gjort noen timeplanendringer dette året. 4 av 
timene i uke er trinnet delt på tvers og elevene har da mat & helse, 
tekstilforming, sløyd og norsk. Det betyr at elevene blir bedre kjent 
på tvers av klassene og det er færre elever i hver gruppe. Det er bra 
for de praktisk-estetiske fagene. Det synes som om både elever og 
personalet er fornøyd med ordningen så langt. 
 

Rektor O 
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Trivselslederne har kommet i gang. Elever fra 7.klasse hadde en for-
dans. Det var stor suksess, tross styrtregn.  
 
Rektor har prøvd å sjekke opp hvordan vi ligger an på Beintøft. Nå 
er det ikke lenger mulig å sjekke. Vi må vente i spenning.  
 
Arbeid med hinderløype i skogen er i gang.  
 
Det er tredd i kraft en ny lærenorm. På småskolen er det 16 elever 
per lærer (14,9 på Gausel) og på storskolen skal det være 21 elever 
per lærer ( 19 på Gausel skole). Vi har med andre ord en god 
lærerdekning. 
 
Det jobbes aktivt med skolemiljø og krenkelser. Det er stort fokus 
rundt observasjoner og det jobbes kontinuerlig rundt dette.  
 
I forbindelse med årets refleksdag, vil politiet komme skolen for å 
observere refleksbruk.  

F 

Konstruktiv tilbakemeldinger fra FAU til rektor (+ 
pulsen). 
AART er et fantastisk prosjekt 

 

FAU O 

F 

Årshjulet: kommende aktiviteter:  
- Beintøft er i gang 

 
Aktiviteter i kommende periode Okt/nov:  

- 16.oktober: Refleksens dag 
- Trivselsundersøkelse 
- 1. november: Elev kveld 5-7 trinn 
- Utviklingssamtaler skal avholdes i alle trinn 
- 6.klasse anbefales å sette i gang planlegging av 7.klasse 

avslutningstur 
- Frist for innbetaling til klassens klassekasse 
- Foreldreundersøkelse  
-  8.november: Hei Verden «Barn hjelper barn» 

 

Årshjul red. Trine 
 

O 
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F 

Info og oppfølging grupper: Miljøgruppen, Snøgruppen, 
17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Resultatet fra Beintøft er det ikke lenger mulig å sjekke. De blir 
hemmeligholdt frem til vinneren utropes.  
 
Snøgruppen:  
Planlagt dato for Snødagen forskyves til uke 12. Dato er satt til 
21.03.2019. 
 
17.mai gruppen:  
Intet nytt 

Gruppeledere  O 

02 – 
18/19 

Oppfølgingssak: 
Nestleder i FAU slutter til jul. FAU jobber med å finne ny nestleder. 

Tim, Linn O 

9 – 17/18 

«Sammen tar vi tak» tiltak #3 – Revidere Håndbok og 
andre dokumentasjon – reg FAU 
 
Registrering av FAU hos Brønnøysund skal gjøres.  

 

Tim, Line, Linn,  O 

1-18/19 

Eventuelt 
 Det har blitt gjort observasjoner på at fartshumpene på vei fra 
RV44 mot skolen er fjernet. Flere forteller at de ser at folk kjører 
fortere enn vanlig. Rektor har ikke blitt gjort oppmerksom på hva 
som skal gjøres eller hvorfor fartshumpene blir tatt vekk. Det blir 
notert å finne ut av dette.  
 
Rektor får spørsmål rundt det som har vært diskutert i media rundt 
5-6-åringer og skolestart. Hun forteller at de på Gausel skole har 
fokus rundt på god skolestart. Barna skal bli skoleelever, og mye tid 
benyttes til å lage gode rutiner og skape trygge rammer for 
elevene. Læringen tilpasses de ulike elevene.  
Lekens plass i skolen blir diskutert på Gausel skole som andre 
steder. Derfor er flere av småklassene med på Aktiv skole der 
læring skjer gjennom fysisk aktivitet.  
 
FAU har fått spørsmål om hvordan valg av trivselsledere, TL, forgår. 
Foreldre har spilt inn at er en forståelse om at dette er et valg som 
gjøres av elevene selv, og at de samme elevene kan bli valgt til TL 
flere ganger, mens andre, som også vil ha dette vervet, ikke får 
muligheten.  
Dette vil tas opp av leder i FAU på neste SMU møte i November.  
 

 

FAU O 

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

FAU møter (tirsdag) – kl 19:00-20:30 Driftsstyret møter (onsdag) – kl 15:00-16:30 

(*Driftsstyret + Skolemiljøutvalg kl 16:30) 

Dato: Møte # Status: Dato: Møte # Status: 

16. jan. #1 Fullført 16. jan. #1 Fullført 

20. feb. #2 Fullført    

13. mar. #3 Fullført 7. mars.* #2 Fullført 

10. apr. #4 Fullført    

8. mai. #5 Fullført 2. mai.* #3 Fullført 

12. jun. #6 Fullført 13. jun. #4 Avlyst 

Sommeferie 

04. sep. #7 Fullført 5. sep.* #5 Fullført 

02. okt. #8 Fullført    

06. nov. #9  14. nov.* #6  

04. des. #10  12. des. #7  

 

 

 


