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Møtereferat FAU-MØTE VED GAUSEL SKOLE 
 

 
Møtedato: 02.02.16 kl. 19:00 - 21:00  
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
Møtedeltakere:  (1. trinn), (2. trinn), (3. trinn), (4. trinn), (5. trinn), (6. trinn), (7. trinn), (SFO/kasserer), (leder miljøgruppe), (leder 17.-maigruppe), (leder snøgruppe), 

(sekretær), (nestleder) (leder) (Rektor – første del av møtet) 
 

Møtedeltakere 

 Stig Kaspersen FAU leder – tilstede 

Georg Jakobsen  FAU nestleder – tilstede 

Sølvi Løwen Kasserer - tilstede 

Bente Eliassen Lillemo Representant 2 trinn - tilstede 

Silje Fekjar Nilsson   Representant 3 trinn - ikke tilstede 

Sølvi Løwen Representant 5 trinn - tilstede 

Audun Skarbøvik  Representant 6 trinn -tilstede 

Kristin Kalgraff Støle Representant 7 trinn -   tilstede 

Aud Sævareid  Leder snøgruppen –tilstede 

Nina Mæland Leder miljøgruppen – tilstede 

Linn K. Høie Sekretær og  representant 1 trinn - tilstede 

Anny Erfjord Representant 4 trinn – tilstede 

Marianne Dahl Torkildsen SFO-representant - ikke tilstede 

Børre Tingstveit 17.mai komitee – ikke tilstede (1.trinn informerer FAU) 
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Saksoversikt 
Møtet den 02.02.2016 omhandlet i hovedsak bombetruslene mot den Britiske skolen (BISS). Det blir avholdt et foreldremøte den 10.februar for 
å gi de foreldre som ønkser mer informasjon om hendelsene. 

 
 
Saksnr. Beskrivelse: Referat Ansvarlig Type Status 

52 - 15/16 
Godkjenning av innkalling 
og referat.  

- Leder  - FAU B 
 

53 - 15/16 
Registrering av oppmøte og 
evt. Forfall 
 

- Leder  - FAU O 
 

54 - 15/16 
Informasjon fra rektor.  
Tilbakemeldinger.  

Gausel skole hadde besøk fra Japan sist uke. De fikk se storsamlingen fra 3.klasse. Dette var 
en positiv opplevelse for alle mann.  
Skolen har kommet godt i gang etter jul, og TL-lederne er valgt.  
Foreldre og elevundersøkelsene har kommet, og rektor vil gjerne ha innspill. Mye bra, men 
også ting som må forbedres – noe Gausel skole veldig gjerne vil ta fatt på. Tas som egen sak 
i neste møte.  

Rektor O 

 

55 - 15/16 

Fast post med positive 
tilbakemeldinger fra FAU til 
rektor.  

FAU ønsket å gi honnør til rektor på måten bombetrusselen har blitt håndtert på både under 
hendelsen men også i etterkant - i form av læring og forbedring, og ikke minst kommunikasjon 
til foreldrene.    

FAU O 
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56 - 15/16 

Bombetrusler og 
krisehåndtering ved skolen.  
-Gjennomgang av tanker og 
læring.  
 

FAU opplever at skolen har håndetert saken på en god måte, både underveis men også i 
etterkant i form av læring. HMS-møte satt opp 21.januar hvor «skarpe situasjoner» var satt 
opp som tema. Dette ble brukt som evaluering av situasjonen den 19.januar. Kritikken omkring 
SMS-varslingen (1 forelder per barn) kom som en overraskelse på rektor, men Gausel skole 
har i etterkant innsett at dette var viktig for foreldrene og har derfor endret det slik at begge 
foreldre blir informert. FAU og rektor har blitt enige om et informasjonsmøte for alle 
foreldre den 10.februar. Mer informasjon om klokkeslett følger. 

 
Under bombetruslene 19 jan. ble elevene flyttet til annen lokasjon på skolen. Det ble ikke 
informert nøyaktig om hva som hadde skjedd. Noen elever reagerte i ettertid på at det ble 
«løyet», men skolen under gledende forhold anses dette som en korrekt beslutning. Til tross 
for at aksjonen ble avblåst ble elvene permittert ettersom de hadde sittet inne såpass lenge. 
Andre gang, den 26 jan., ble dette ikke gjort ettersom situasjonen føltes mer kjent, og at 
situasjonen varte i kortere tid.. Elevene fikk informasjon via læreren, og så forløp skoledagen 
som normalt. Svært få elever har i ettertid vist tegn til engstelse, men de dette gjelder har blitt 
tatt ekstra hensyn til.  
Krisekommunikasjon er en utfordring i slike situasjoner, og her ligger mye læring. Hvor mye 
informasjon som gis til barna, når den gis, hvordan håndterer man saken i ettertid, osv. 
Gausel skole er i kontakt med kriseteamet i kommunen for å få veiledning ang kommunikasjon 
til barna i etterkant. Det skal avholdes et møte allerede på fredag blant alle i ledelsen 
vedrørende sikkerhet på skolen. I etterkant av hendelsene har blant annet telefonsystemet 
blitt testet (den 02.02.2016). Dette har vært en nyttig erfaring. Stavanger kommune ønsker å 
få erfaringene fra Gausel Skole i etterkant av hendelsene for å dra nytte på æringen.  
 
Når det gjelder mediehåndteringen av saken så har rektor reagerte litt på at sms til foreldrene 
har blitt videresendt til pressen. Dette kan i skarpe situasjoner utgjøre en ekstra trussel. Flere 
foreldre ringte skolen, noe som gjør telefonnettet sårbart. Gausel Skole har vært i kontakt med 
Stavanger Aftenbladet for å diskutere hvordan saken blir kommunisert i media.  
Rektor oppfordrer foreldrene, i tråd med politiets oppfordring, til ikke å komme til skolen i slike 
situasjoner. Når foreldre likevel valgte å møte opp, følte de ansatte seg presset til å slippe inn 
foreldre som de kanskje ikke kjente, noe som politiet naturligvis fraråder i slike situasjoner 
 
Om selve bombetrusselen vet rektor lite ettersom dette er en sak for politiet som er under 
etterforskning. Foreløpig vet ikke skolen ikke mer enn det som står i media. Vedrørende 
varsling så er det etablert gode kommunikasjonsrutiner mellom skolene.   
 
FAU jobber sammen med skolens ledelse for å sikre læring og forbedring av 
beredskapsplaner for å sikre god håndtering av liknende hendelser også i fremtiden. 
 

FAU  B 
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57a - 15/16 
Flyktningmottaket: 
integrering/samarbeid 

Rektor har ønske om å innvitere inn de 60 barna i skolealder på Gausel Skole og er i dialog 
med Marianne Lunde som er avd.leder på Johannes læringssenter. Det er også foreslått at 
TL-lederne skal ha en time med barna ute for å lære dem norske leker. FAU vurderer å 
invitere barna med familie til 17.mai-feiring på Gausel Skole. 

FAU  

 

57b - 15/16 
Holdningskampanje: 
sikkerhet og riktig tøy. 

FAU ønsker å kjøre en reflekskampanje til høsten (september) og knytte den opp mot 
Nasjonal refleksdag i regi av Trygg Trafikk. Dette fordi foreldreutvalget ser at det fremdeles er 
en stor utfordring knyttet til mangel på bruk av sikkerhetsutstyr blant barna. Manglende reflek, 
hjelm, lys på sykkel osv. er en reell sikkerhetstrussel for barna våre, og FAU oppfordrer 
foreldrene til å ha ekstra fokus på å sørge for at barna bruker refleks og sykkelhjelm. 

FAU 

 

 

 

 

58 - 15/16 

Info og oppfølging: 
Miljøgruppen, Snøgruppen, 
17 mai 

Snøgruppen: påmeldingsfrist var 28.januar. Mangler noen foreldrehjelpere på noen trinn. 

Infomøte for foreldre holdes 3.mars. Trafikkvakter identifisert for både morgen og ettermiddag 
på skolen og på Knudamyrå. Boreal er valgt etter anbudsrunde med 3 tilbydere.  
17.mai: Venter tilbakemelding fra Jåtten skolekorps 8.februar om de kan stille 17.mai, evt om 

det er begrensing på når de kan spille.  

FAU+ 
Gruppeledere  

O 

 

38 - 15/16 

Foreldreforedrag.  
Oppfølging, sjekke 
tilgjengelighet.  
Følge opp ang.Tove Flack  

FAU ønsker å ha foredraget tidlig i april. Avventer forslag til dato fra foredragsholder. 
Forledremøter åp klasse/trin nivå avholdes fortrinsvis på andre datoer enn foreldreforedraget.  
Vårens møte arrangeres av foreldrene.Foreldrerepresentantene oppfordres til å kalle inn til 
foreldremøte snarlig i samarbeid med kontaktlærer,. 

Stig B 

 

39 - 14/15 

Oppfølgingssak 
Trafikksituasjonen ved 
skolen (fremdrift) 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Silje, Nina og Linn, som skal jobbe sammen 
for å etablere en oversikt over situasjonen i dag, inkludert hvilke risikoer vi ser, antall biler, 
barn etc. Målet er å kunne bruke dette videre i vår kommunikasjon med politikeren.  
Arbeidsgruppen ledes av Silje, som kaller inn til første møte, og gir tilbakemelding til FAU og 
DS som formelt eier saken.  

Silje, Stig O 

 

59 – 15/16 

Årshjulet. Hva kommer av 
aktiviteter fremover?  
 

Følgende aktiviteter ligger foran oss:  
Snødag i mars, samt foreldreforedraget i april (Håndtert under sak 58 og 38). 

FAU  O 

 

60 - 15/16 Eventuelt - FAU  

 

 

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


