
Møtereferat FAU  
 

Møtedato: 05.04.16 kl. 19:00 - 21:00  
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 

Tilstede: Bente Eliassen Lillemo (2. trinn), Silje Fekjar Nilsson (3. trinn), Anny Erfjord (4. trinn), Audun 

Skarbøvik (6. trinn), Kristin Kalgraff Støle (7. trinn), Marianne Dahl Torkelsen (SFO), Nina Mæland (leder 
miljøgruppe), Jorun Vadla (leder 17.-maigruppe), Aud Sævareid (leder Snøgruppe), Georg Jakobsen (nestleder), 
Stig Kaspersen (leder)  

Ikke tilstede: Linn K. Høie (1. trinn og sekretær), Sølvi Løwen (5. trinn og kasserer)  
 

AGENDA 
Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

68 - 15/16 
Registrering av oppmøte og evt. forfall   

- Se over 
Leder  - FAU O 

69 - 15/16 

Godkjenning av innkalling og referat  

- Innkalling godkjent og referatet formelt godkjent uten ytterligere 
kommentarer.  

 

Leder  - FAU B 

70 -15/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info fra rektor 

Kartleggingsprøver 1-4 trinn igangsatt.  

Planlegging av skoleåret 2016/2017 med hensyn på blant annet tilsettinger, 

klassestørrelser og elevmasse pågår 

Minner om følgende arrangementer: Åpent Hus SFO 28 april & Elevkveld 21 

april for 5-7 klasse 

Nasjonal lusekampanje kjøres nå førstkommende helg 9-11 april. Informasjon 

om kampanjen er gitt på nettsider og i ukeplaner. Det er observert lus på flere 

trinn. Foreldre oppfordres derfor til å sjekke denne helgen.  

Utviklingssamtaler. Nye skjema prøves ut for en del elever denne våren. Del 2 

(sosial del) fylles ut hjemme i forkant av samtalen som en del av 

forberedelsene. Skjemaet er utarbeidet for å hjelpe elevene med utvikle seg, 

og er derfor spisset mot måloppnåelse i forhold til læringsmål. Tilbakemelding 

er tenkt som en konstruktiv «framover rettet melding». Skjemaet vil være felles 

for alle klassetrinn.  

Nasjonale prøver. Skolen gjør nå en vurdering av resultatene; hva scorer vi 

bra på og hvilke forbedringsområder har skolen i forhold til de oppgavene vi 

generelt sett scorer dårligere på. Dette vil danne grunnlag for å legge opp 

undervisning med fokus på forbedring.  

Foreldreundersøkelse 3 og 6 trinn. God innsats for å få opp svarprosenten. 

Svarprosenten endte på 49%, som er lavt. Høy trivsel og god motivasjon 

scorer høyt i undersøkelsen. Skolens håndtering av mobbing scorer lavt (3.6 - 

der 5 er best). Skolen mener selv at de ikke er redd for å ta tak i mobbesaker 

og diskuterer hva denne tilbakemeldingen kan skyldes. Det ble i møtet stilt 

spørsmål om mulig mangel på informasjon skole/hjem i mobbesaker kan være 

bakgrunnen for den lave scoren. Prosedyrer i form av møter osv skal ivareta 

dette på en god måte i følge rektor. 

Foreldreundersøkelsen viser også at elevene selv sier at de stort sett har det 

greit i forhold til fravær av mobbing, selv om mobbing kan forekomme.  

Trivselsundersøkelse 1-4 trinn. Markert bedre i forhold til hvordan elevene har 

det sammenliknet med i fjor, og man ser en nedgang i negativ adferd generelt.  

Gjennomføring av Snødagen får skryt av rektor. Kjekk dag. 
 
 
 
 
 

Rektor O 



71 - 15/16 

Fast post med positive tilbakemeldinger fra FAU til rektor  

7 klasse satte stor pris på å få besøk av Gautesete skole som del av 
forberedelse til ungdomsskolen. Positivt med tiltak igangsatt mot Forus 
midlertidig mottak. Positivt med 1 april spøker. 
 
 

FAU O 

72 - 15/16 

Info og oppfølging 

Snøgruppen:  

Mye gode tilbakemeldinger. Positivt med forbedring av logistikken rundt 

ski/utstyr samt at foreldrebussen ble sendt i forkant av elevbussene for å sikre 

en trygg ankomst for elevene. 

Vurdering rundt ansvarsforhold i forbindelse med busstransporten konkluderer 

med at dagens løsning, der lærere har det fulle ansvaret under transporten, er 

en god modell så lenge man har et opplegg med foreldre tilstede ved ankomst 

Hunnedalen.  

Forbedringspotensialet er knyttet til negativ tilbakemelding fra hytteeier på 

tilfelle der barn skal ha tatt seg opp på hyttetaket.  

Økonomi: Arrangementet kommer på i overkant av 60 000 kr.  

Snøgruppen har ferdigstilt en erfaringsoppsummering, slik at neste års 

Snøgruppe kan bygge på godt dokumenterte rutiner og erfaringer. 

Stor takk til Snøgruppen for et vel gjennomført arrangement.  

17.mai-gruppen 

Årets arrangement bygger på et godt opplegg fra 2015 inkludert program for 

dagen. Arrangementet på skolen ønskes velkommen av FAU. 

Informasjonsskriv til foresatte vil i år bli tilpasset for hvert trinn.  

Oppsummering / erfaringsoverføring oppdateres basert på årets arrangement 

vil bli ferdigstilt og linkes opp mot årshjulet.  

Detaljplanlegging pågår og enkelte saker ble diskutert i møtet.  

- Trafikkhjelp fra foreldre på 7 trinn  

- Vekslepenger 

- Tombola 

- Diskusjon om man kan ta i bruk en App (Mcash) som tillater bedrifter 

og lag å betale elektronisk. Gruppen vil se om dette er realistisk i 

forhold til å introdusere allerede i år, eller om man skal ta dette med 

inn i planleggingen av 2017 arrangementet 

- Utfordre skolen (Kunst og Håndtverk og SFO) i forhold til å lage 

plakater til arrangementet på skolen 

- Jåtten skolekorps spiller fra kl.12.00 

- 3 observatører i toget fra FAU 

- Forslag om å lage en konkurranse blant elevene i forhold til å selge 

mest. Dette vil også skape entusiasme blant selgerne. 

Aksjon: 17 mai gruppen ber klassekontaktene om å repetere trinn-oppgaver i 

Foreldremøtene som arrangeres nå i april. 

Miljøgruppen:  

Plan om å male opp igjen paradis. Maling dekkes av FAU.  

FAU+ 
Gruppeledere  

O 



73- 15/16 

Luseproblematikk. Hva skal vi som FAU gjøre? Andre tiltak?  

Aksjon: klassekontakter informerer ut i klassene om kampanjen denne uken, 

enten som ranselpost/mail eller i foreldremøter der disse avholdes før helgen..  

FAU  D/B 

74 - 15/16 

Foreldreforedrag. Oppfølgingssak 

Det har ikke lyktes å få til et oppfølgingsforedrag bygget på 2015 

foreldreforedraget om skjult mobbing. 

Det er i stedet ønskelig å invitere Norsk Narkotikapoliti Forening. Fokus for et 

slikt foredrag vil være omgang i nærmiljøet og hva vi som foreldre skal se 

etter. Relevant også for barneskolen, da barn kan eksponeres tidlig. 

Vedkommende har vært rundt på mange barneskoler med foredraget. Aksjon: 

FAU vil jobbe for å få til dette, fortrinnsvis før sommeren, men er også åpne for 

å utsette foredraget til høsten dersom det av praktiske årsaker ikke lar seg 

gjøre å kjøre dette nå.  

Nettmobbing tas med som aktuelt tema for foreldreforedrag ved neste 

anledning.    

Stig B 

75 - 15/16 

Oppfølgingssak - Trafikksituasjonen ved skolen.  

Parkering. 2 parkeringsplasser forbeholdt gjester er lite og har medført ulovlig 

parkering i rundkjøringen. Parkering er en betent situasjon politisk, og det 

ansees derfor å være krevende å få til en omregulering av områder til 

parkeringsplasser. Det er derfor ønskelig i første omgang å se etter en løsning 

lokalt.  

Trafikksituasjonen Gauselbakken. Befaring tidlig 2015 resulterte i en 

beslutning om en utbedring av krysset inn mot den britiske skolen slik at dette 

krysset kan håndtere store kjøretøy (busser). FAU anser fremdeles 

trafikksituasjonen i Gauselbakken som uholdbar med stor belastning og 

begrenset dimensjonering i forhold til store kjøretøy.  

Ny politisk representant i driftsstyret har tatt tak i problematikken rundt 

sikkerheten på deler av skoleveien og sendt innstillig til Rådmannen fra 

bydelsutvalget der rådmannen bes vurdere sikkerheten.  FAU følger opp 

saken, og ser om vi kan dokumentere enkelt og visuelt belastningen / 

trafikksituasjonen på veien og sammenstille dette med fakta for å underbygge 

saken.   

Kollektivprosjekt: FAU har merket seg at arbeidet i en utbyggingsperiode vil 

påvirke skoleveien for flere elever bosatt på sjøsiden av Gausel stasjon da 

undergangen er planlagt stengt. Utbedringen er planlagt i 2018, men 

byggeplanleggingen vil starte allerede fra høste 2016, etter at 

reguleringsplanen er vedtatt. FAU vil følge opp mot kommune / utbyggere for å 

sikre tidlig dialog og dermed større mulighet for at våre innspill / 

bekymringsmeldinger vedørende sikker skolevei blir hensyntatt i 

planleggingsfasen. Ytterligere tiltak vil bli vurdert dersom FAU anser det som 

nødvendig   

Silje, Stig D/B 

76-15/16 

Oppfølgingssak – Holdningskampanje, sikkerhet og riktig tøy.  

FAU har gjennom skolemiljøutvalget utfordret elevene til å komme med forslag 

til innhold og motivasjonselementer i en slik holdningskampanje. Motivert av 

modellen brukt i trafikkampanjen i fjor. Oppdraget ble akseptert av elevene og 

det er derfor avsatt et ekstra møte i skolemiljøutvalget i begynnelsen av juni i 

et forsøk på å ha dette klart til skolestart.  

 

FAU D/B 



77 – 15/16 

Årshjulet: 

Oppsummering / erfaringsoverføringer oppdateres basert på årets 

arrangement og linkes opp mot årshjulet.  

 

FAU  O 

78 - 15/16 

Eventuelt 

Forespørsel om skolegenser. Dette kommer opp på grunn av en årlig 

tilbudskampanje. Sist det ble tilbudt skolegenser ved Gausel skole var i 2004. 

Etter forespørsel fra foreldrene gjennom skolemiljøutvalget, har Elevrådet 

konkluderte at dette er noe de ønsker seg. Saken besluttes i neste FAU møte 

basert på tilbakemeldinger fra foreldremøter. Aksjon: Klassekontakter. 

Nye klassekontaker og roller skoleåret 2016/2017: Klassekontakter skal før 

siste FAU møte ha klargjort klassekontakter for neste skoleår, og også hvem 

som går inn i de ulike gruppene.  

Foreldremøter: Dato for foreldremøte 5 klasse må avtales 

Svømmeopplæring tas inn som sak i neste FAU møte om det er behov. 

Bakgrunnen er bekymringsmelding knyttet til manglende svømmetimer for 

årets 4 klasse pga stengt svømmehall som følge av renovering. FAU leder 

retter en henvendelse til skolen i første omgang. 

Info fra Skolemiljøutvalget  

Integreringsarbeid med barn fra Forus midlertidige mottak. Gjennom 

skolemiljøutvalget denne uken ble elevene oppfordret til å fokusere på praktisk 

integreringsarbeid mot mottaket. Målet er å involvere elevene i arbeidet og la 

de få ta del i praktisk projektløsning.  

 

 

Neste møte FAU møte som vanlig i mai, men det kalles inn til et ekstra 

Skolemiljøutvalg tidlig i juni  

 

 

FAU O 
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