
REFERAT FAU-MØTE VED GAUSEL SKOLE 

 

Møtedato: 02.05.2017 kl. 19:00 - 21:00  
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
 

Møtedeltaker Trinn/rolle Forfall 

Georg Jakobsen   FAU leder  

Linn K. Høie         Nestleder og representant 2 trinn 
 

 

Laila Matre-Bysveen       Representant 1 trinn  

Cathrine Monsen Representant 3 trinn  

Silje Fekjar Nilsson Sekretær og representant 4 trinn  

Pål B. Abrahamsen Representant 5 trinn  

Jorunn Vadla  Representant 6 trinn  

Audun Skarbøvik Representant 7 trinn X 

Lene J. Risholt for Therese Sivertsen Leder Miljøgruppa  

Trine Jelsa Stokkedal Leder 17 maigruppa X 

Hilde Igletjørn  Leder Snøgruppa  

Marianne Dahl Torkildsen SFO representant  

Sølvi Løwen FAU kasserer X 

 

 

AGENDA 

Saksnr. Beskrivelse: Tid Ansvarlig Type 

26 - 16/17 Registrering av oppmøte og evt. forfall  Leder  - FAU B 

27 - 16/17 Godkjenning av innkalling og referat. Godkjent uten 
ytterligere kommentar. 

 Leder  - FAU O 

28 - 16/17 

Informasjon fra rektor.  
 
Skolebruksplanen: Fordeling av klasser er på plass, 
dette omfatter 250-300 elever, og skolen har lagt ned et 
omfattende arbeid som bakgrunn for fordelingen. Det er 
mange hensyn som er tatt for å settes sammen så gode 
grupper som mulig.  
 
TL: På oppfordring fra FAU ønsker rektor å gi en 
orientering omkring TL ordningen og da spesielt med 
tanke på hvordan nye TL ledere utnevnes. Utnevnelsen 
er basert på en anonym avstemming der eleven bes 
nominere elever som de tenker kunne være gode 
kandidater. Hovedkriterie ved elevens nominasjon skal 
være at de er vennlige og respektfulle mot andre elever 
(se for øvrig mer info under www.trivselsleder.no/no/OM-
PROGRAMMET/). Læreren har overstyringsrett, som 
utøves i særskilte tilfeller. TL er ikke sett på som en 
sosial læringsarena, og man tenker at de som blir valgt 
har en sosial kompetanse som gjør at man kan veilede 
barn i lek. Det er lite heldig å måtte ta elever ut av rollen 
som ikke mestrer denne. 
 
Gausel skole er fornøyd med at man har fått til at det å 
være TL er ansett å være populært også på de største 
trinnene. Man tror at dette skyldes at TL lederne blir satt 
på pris på og verdsatt. Rektor presiserer at TL gjør en 
kjempeinnsats, og er med på å bygge gode relasjoner.  

 Rektor O 

http://www.trivselsleder.no/no/OM-PROGRAMMET/
http://www.trivselsleder.no/no/OM-PROGRAMMET/


Det er ikke et mål i seg selv at elever skal være TL 
ledere flere ganger, men at det går på rundgang slik at 
flest får mulighet.  
 
 

31 – 16/17  
Ny skolebruksplan.  

- FAU stiller på infomøtet  
 FAU  D 

29 - 16/17 

Fast post med positive tilbakemeldinger fra FAU til 
rektor.  
 
FAU setter stor pris på at rektor var tilstede både på 
Foreldreforedraget og åpent Hus SFO. Synlig leder, 
viktig nå i den prosessen vi går inn i med nye elever til 
Gausel og nye klasser på småtrinnene fra neste skoleår.  

 FAU O 

40 – 16/17 

TL – Systemet, virker det mot sin hensikt? 
 
FAU gir sin fulle støtter ordningen som sådann. Skolen 
er tydelig på hvilke egenskaper som legges til grunn for 
valget som også samsvarer med retningslinjer for 
programmet. Som basis for utvelgelse av TL ligger det 
en demokratisk avstemning, men med mulighet for 
lærere å gripe inn.  
 
FAU ber foreldre gjøre seg kjent med hvordan ordningen 
er beskrevet (se nettside) og anbefaler elever /foreldre 
om å spørre lærer dersom det er noe man lurer på.  
 
FAU støtter opp om utvelges-kriteriene som beskrevet 
under TL programmet, men vil også oppfordre skolen om 
å jobbe for at TL rollen roterer blant elevene som møter 
kriteriene. 
 

 FAU D/B 

30 - 16/17 

Årshjulet – status og aktiviteter 
 
31 mai kl. 19.00. Foreldremøte for nye 1 klassinger 
skoleåret 2017/2018 
1 juni kl 18.00: Foreldremøte for 1-3 trinn. 
Skolebruksplan. 
2 juni: Besøksdag for nye 1 klassinger 
7 juni arrangeres en kort samling for de nye klassene i 
skoletiden for et tiltak for å bli kjent før skole.  
19 juni kl 19.00. 7 klasse avslutning/storsamling 
Foreldre 6 klasse arrangerer. Kjører samme opplegg 
som i 2016. 

 FAU, Cathrine M. O 

16 - 16/17 

Info og oppfølging: Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 
 
17 mai komiteen:  
Oppgaver fordelt mellom klasser og foreldre. Jåtten 
skolekorps har bekreftet at de spiller. 2 elever fra Gausel 
vil holde tale.  
 
Informasjon angående hvor toget avsluttes legges ut på 
skolens nettside i forkant.  
 
Infoskriv om 17 mai går ut 10 mai, ranselpost 15 mai. 
 
Lydanlegget til skolen er av dårlig kvalitet. Behovet for 
lydanlegg er kun 17 mai. FAU vil vurdere å leie anlegg.  
 

 FAU+ Gruppeledere  O 



Snøgruppe: Erfaring fra planlegging av Snødagen og 
kansellering av Snødagen ble diskutert. Kanselleringen 
ble foretatt av rektor, som øverste ansvarlig i samråd 
med leder av FAU og leder Snøgruppa. FAU har mottatt 
et fåtall henvendelser angående spørsmål rundt kriterier 
for avlysning. Stort sett har tilbakemeldingene vært 
positive og støttende til beslutningen om avlysning.  
 

39 – 14/15 

Oppfølgingssak 
Trafikksituasjonen ved skolen. 
 
Fortsetter dialog med politisk representant omkring 
muligheter.  
 
Foredrag Trygg skolevei torsdag 7 mai.  
 

 Silje, Georg, Linn O 

34 – 16/17 

Forbedring av uteområdet. Saken utgår og FAU har 
støttet seg på Elevrådets konklusjon.  
 
Aksjon vedrørende gjerde for å holde baller innenfor 
ballområdet ved skogen må sees på som vedlikehold, og 
saken oversendes skolen. 

 Sølvi/ Linn O/D 

39 – 16/17 

Penger Fra Snødag 
FAU har måtte betale 20 000 kr for kostnader buss-
selskapet hadde forpliktelser på, noe som representerer 
om lag 1/3 av hva totale utgiftene var estimert til. Det ble 
besluttet i FAU at de resterende om lag 40 000 overføres 
tilbake til klassekassene, og fordeles flatt ut på klassene 
etter en enkel fordelingsnøkkel.   
 

 FAU D/B 

41-16/17 

Arbeidsplan for utførelse av 6. klasses avslutningsfest til 
7. trinn. Avslutningsfesten legges inn i Årshjulet inkludert 
en mal for gjennomføring. 

 FAU D/B 

42-16/17 

Det var kommet et konkret forslag til neste 
Foreldreforedrag: Pål Roland – forsker på barn og 
ungdoms adferd ved UiS. Det var full støtte til forslaget 
og FAU vil se på mulig dato for foredraget.  

 FAU D 

35 – 16/17 

Foreldremøte.  
Foreldrekontakter for småklassene velges i 
foreldremøtene 31 mai/ 1 juni. Nye klassekontakter og 
fordeling av klassekontakter til ulike komiteer skal være 
på plass før sommerferien og aller helst til neste FAU 
møte 6 juni. Nye FAU representanter for neste år 
inviteres også til møtet 6 juni.  
 

 Trinnkontakter O 

43 - 16/17 

Eventuelt 
Stor takk til Eirik Jansen Bakkedal fra Stavanger 
Politistasjon for et svært opplysende og dagsaktuelt 
foreldreforedag.  

 FAU O 

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

 

 


