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MØTEREFERAT - #01/2019 
 

Møtedato: 08.01.2019  Tirsdag kl. 19:00 - 20:30   Status planlegging og møte 
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Berit Refve Vik  
2. Trinn Trine Forus Jakobsen  
3. Trinn Kjartan Melberg  
4. Trinn Lene Bailey  
5. Trinn Trine Stokkedal Hilde Igeltjørn 
6. Trinn Helga Motland Hansen  
7. Trinn Kristina Thomson  
SFO Jorunn Beate Vassøy-Breiland  
Leder Snøgruppen Sigrunn Lund  
Leder Miljøgruppen Tim (inntil videre)  
Leder 17. Mai Komité Helena Da Silva-Tønnessen  
Sekretær Line Therese Haugland  Meldt frafall 
Nestleder Linn K. Høye  
Leder Tim Houghton  

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

F 

Registrering av oppmøte og evt. Forfall 
(Forfall: Trine (5.trinn), Line Therese (Sekr.)) 
 
Godkjenning av innkalling og forrige referat  
 
HMS øyeblikk 
På jobben lager vi HMS-forpliktelser for 2019. Disse henger på 
veggen og minner en på de viktige tingene. Personlige 
forpliktelser inkludert. 

Leder  - FAU O 

F 

Informasjon fra rektor 
God start etter året. Kommet godt i gang! 
Skolegårdsarbeidet er noe forsinket og estimert ferdig uke 9.  
TL starter opp. Nye leke-kurs starter opp 24/1. Den 4.februar er 
det kick-off. 
 
Foreldreundersøkelsen er over med en svarprosent er 41%, og 
barnas undersøkelse er på 93% (noe en gjerne skulle ha vært på 
100%).  
Rektor opplever at sammenslåingen mellom skolene har nå satt 
seg. Klassene ble blandet, noe en ser resultater av nå.  
 

Rektor 
FAU 

O 
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Svømmingen ble organisert annerledes i årets skoleår. Dette har 
blitt svært godt mottatt. Lærerne gir gode tilbakemeldinger.  
 
Nivågrupper forsøkes på 5.trinn etter de nasjonale prøvene i 
fjor. Oppgavene er veldig praktiske og hentet fra «dagliglivet»,  
noe som kan gjøre det utfordrende elevene.  
 
Neste års førte trinn er på 65 elever. Det er det laveste tallet på 
mange år, men som forventet ihht det som ble estimert for et 
par år tilbake. Dette gjelder hele bydelen, og ikke bare Gausel 
Skole. 
 

F 

Konstruktiv tilbakemeldinger fra FAU til rektor (+ pulsen). 
Klassekontaktene og foresatte merker et positiv arbeidsmiljø på 
skolen 
 

FAU O 

F 
Årshjulet: kommende aktiviteter:  
Ingen spesielle aktiviteter i jan/febr. 

Årshjul red. 
Hilde 
(Trine) 
 

O 

F 

Info og oppfølging grupper: Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Foreldre har rapportert om farlig spøk med sykler: «elever 
løsner sykkelhjul som spøk» ref NRK reportasje. FAU tar dette 
opp på DS møte 9.1. 
FAU ønsker å minne foreldre om at det ikke anbefales at elever 
sykler før 5.klasse og ber foreldre tar opp dette med barna 
hjemme.  
 
Snøgruppen  
Det mangler innbetaling fra 3 klasser.  Purring har blitt sendt ut.  
Planlegging er i gang.  
Antall barn per voksne (lærere pluss foreldre) utregning utgjør 
er stor antall voksne. FAU har bedt om Snøgruppen re-vurderer 
retningslinjene på antall barn/voksen og foretar en ny 
utregning. 
 
17-mai komiteen  
Status registrering FAU på Brønnøysund  - avslag 
Vurdere andre måte å administre betaling ved bruk av vipps 
gjennom skolen eller via andre organ. E.g. Forus og Gausel IL? 
 
Gruppen presenterte to budsjett:  kostnader for informasjon/ 
vurdering av FAU: Jåtten skolekorps og midler for premierer.   
 
FAU Kasserer mottar kvitteringer og ordne refusjonene. 

Gruppelede
re  

O 
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02 – 
18/19 

Oppfølgingssak: 
Idedugnad møte 27.11: 
Hallagerbakken skole FAU – Innspill 
 
Suksesskriterier for Hallagerbakken FAU ble gjennomgått. Vi 
foretok en vurdering mot Gausel FAU for å kartlegge på hvilke 
områder vi kan blir bedre, og på hvilke vi er gode. Resultatene 
fra øvelsen vil bli bruke i videre utviklingsarbeid for Gausel FAU. 

Tim O 

02 – 
18/19 

Oppfølgingssak: 
Organisasjons-endringer: FAU Leder/nestleder etc. saken kom 
opp i DS møte 9.1 
 
Utkast til FAU møteoversikt 2019 (se vedlegg 1, inkl. møte 
oversikt for DS og SMU) er godkjent. Behov for et møte i des. bli 
vurderes på nærmere tidspunkt og antall saker.  
 
Diskutert også basert på Hallagerbakken FAU modell en endring 
i sammensetning av FAU. Vi har bestemt oss å behold den som 
er i dag – «why change a winning team?» 

Tim O 

9 – 
17/18 

Revidere Håndbok og andre dokumentasjon – reg FAU 
 
Revidert arbeidsflyt & håndbok utkast, avhengig av resultat på 
DS møte 9.1. 
Status på dokumenter på skolens hjemmeside – pågår 

Tim, O 

03 – 
18/19 

Foreldremøte – våren (innen utgangen april) 
Forslag til tema: «Inkluderingsagent – jeg?» 
 
Diskuterte tema for vårens foreldremøte.  
Sett av dato onsdag 24.04 
FAU arrangere en aktiv «workshop»: Tema vil være inkludering 
og foreldrekraft. Vi håper og trenger at ALLE kommer! 
 
Utarbeidet program bli gjennomgått på neste møte 5.02 

Tim  

04-
18/19 

Eventuelt 
Fikk forespørsel fra skolens helsesykepleier å delta på en 
fremtidig FAU møte i løpet av våren. Vi ønsker henne 
velkommen.  

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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Vedlegg 1 

Møter oversikt 2019: 

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

*Driftsstyret + Skolemiljøutvalg 

(SMU begynne kl 16:30 til 17:30) 

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

8. jan. #1 Fullført 09. jan. #1 Planlagt 

5. feb. #2 Planlagt 13. feb.* #2  

5. mar. #3     

2. apr. #4  10. apr. #3  

7. mai. #5  15. mai.* #4  

4. jun. #6  12. jun. #5  

Sommeferie 

3. sep. #7  11. sep.* #6  

1. okt. #8  16. okt. #7  

5. nov. #9     

3. des. #10 Hvis behov? 11. des.* #8  
 

 

 


