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1/17 Innkalling godkjent 

2/17 Referat fra møtet 6.desember 2016 godkjent 

3/17 Konstituering av DS.  
Dette er første møte i ny periode.  

Gausel skole har en tradisjon for at nestleder i FAU er DS-leder, og at FAU-leder er nestelder i DS. 

 

Vedtak: Linn Høie valgt til leder i DS og Georg Jakobsen valgt til nestleder i DS. 

4/17 DRIFTSSTYRETS OPPGAVER OG DELEGERING TIL REKTOR 

I § 3-3 Driftsstyrets oppgaver i Reglement for driftsstyrer ved skolene i Stavanger, punkt 2, står 

følgende: 

 
 Driftsstyret har avgjørelsesmyndighet i saker tillagt det av direktøren. Direktøren er ansvarlig for at 

det til en hver tid foreligger oppdaterte oversikter over myndighet delegert til driftsstyret. Driftsstyret 

er ansvarlig for at det foreligger oversikt over myndighetsfordelingen mellom styret og rektor. 

 

Vedlagt følger ”Oversikt over myndighet delegert til driftsstyrene på skolene ” samt «Forslag til 

delegert myndighet til rektor». 

 

Driftsstyret skal årlig ved konstituering gjennomgå driftsstyrets oppgaver (se reglement for DS 

vedlagt) og delegering til rektor. Siden forrige møte har det vært gjennomført driftsstyreskolering der 

foreldrerepresentantene og politisk representant deltok.  
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Driftsstyret går gjennom områdene der rektor trenger fullmakt og gir sin støtte til forslaget som 

foreligger. 

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar «Delegert myndighet til rektor».  

5/16 Økonomi: 

Regnskapet for 2016 er nå avsluttet. Gausel skole har et merforbruk på 0,26%, eller  

Kr. 104. 040 på et budsjett på kroner 40.167.000. (Se vedlegg) Rektor sier seg tilfreds med resultatet.  

 

Budsjettet for 2017 er mottatt uten at det er finlest. Samlet budsjett for skole og SFO beløper seg til 

36.255.000. Det er verdt å merke at husleie ikke er med i dette budsjettgrunnlaget. I fjor utgjorde 

husleie en kostnad på kr 5.760.000. For å sammenlikne budsjettet må vi korrigere for dette beløpet. 

Gitt samme husleie, ville budsjettet da tilsvart 42.015.000. 

 

Skolens budsjett 01.01.16 beløp seg til kr. 38.597.000. Sluttbudsjettet var som tidligere nevnt, kr 

40.167.000. Vi ble i løpet av året tilført midler på kr 1.570.000. Dette skyldes blant annet 

lønnsoppgjør, etterutdanning for lærere, kompensasjon fra UiS (praksisskole), elevtallsendring mm. 

Slik jeg vurderer det, vil også 2017 føre til en økning på budsjettet i omtrent samme størrelsesorden.   

 

De ser ut til at budsjettet for 2017 vil være et budsjett vi kan leve greit med.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning  

4/16 Orienteringssaker fra rektor. 

 Personalsituasjonen er stabil. Vi har en lærer som slutter medio februar. Erstatning for den er 

på plass. For tiden er vi i gang med planlegging for neste skoleår. Vi trenger flere lærere, 

anslagsvis 4-5 stykker, og er i samtale med noen lærere fra Gautesete om en eventuell 

overføring til Gausel. 26.februar er søknadsfrist på lærerjobb i Stavanger kommune. Etter den 

tid vil vi kunne kalle inn til intervju. Behovet for tilsettinger av miljøterapeuter og  assistenter 

i skole og SFO, vil vi få oversikt over på et noe seinere tidspunkt. 

 Utlyst avdelingslederstilling: vi har valgt å forlenge søknadsfristen til 15. februar. 

 Skolebruksplanen: Formannskapet vedtok 26. januar at elevene fra Gautesete (1.-4.trinn) 

overføres Gausel og Godeset fra høsten 2017. Det betyr at vi får den økte veksten i elevtallet 

som vi har diskutert i tidligere DS-møter. Eksakt elevtall er vanskelig å si, men pr dags dato 

har vi:  

82 elever på 1. trinn 

76 elever på 2. trinn 

79 elever på 3. trinn og 

80 elever på 4. trinn. 

Det vil ikke bli satt opp modulbygg på Gausel da det ser ut til at vi klarer oss uten. 

Framdriften av omgjøringen går nå som planlagt, og det blir foreldremøte for 1.-3.trinn 

29.mars kl. 18.00Da inviterer vi også foresatte fra Gautesete skole.  FAU ønsker også å bidra 

på foreldremøtet, og DS-leder, nestleder og rektor diskuterer hvordan dette kan gjøres. 

Rektor tar initiativ til et møte.  

Vi arbeider for tiden med omgjøring av klassene og plassering av lærere. Det gjøres et 

grundig arbeid fra personalets side, der vennskap, gode samarbeidspartnere og elevenes 

tilbakemeldinger blir tatt med i vurderingene i tillegg til de pedagogiske vurderingene som 

personalet gjør. Det samme arbeidet gjøres også på Gautesete, og skolen vil være i kontakt 

med Gautesete for å sette sammen klassene best mulig for læring og utvikling. 

Ståstedsanalysen: arbeidet er sluttført. Det som gjenstår er samtale med skolesjefen der både 

representanter fra foresatte og personalet skal delta. I tillegg skal det utarbeides en 
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framdriftsplan for de områdene vi har valgt å satse på. Det vil være neste steg for ledelsen i 

forlengelsen av dette arbeidet. 

Det er viktig at et av satsningsområdene framover blir etableringen av klassemiljøene på 1.-

4.trinn og integrering av nye elever.  Fra høsten 2017 vil elevtallet på Gausel stige til 525-

530 elever fra ca.  465 Det vil kreve stort fokus på klasseledelse og arbeid, som kanskje må 

prioriteres framfor andre utviklingsområder. 

På samtalen med skolesjefen vil representantene i DS delta, Linn, Georg, May og Silje i 

tillegg til avdelingsledere og rektor. Møte finner sted 22. februar kl. 13.30 i skolens 

administrasjon.( dette gjelder som innkalling.) 

 Diverse undersøkelser: 

Resultater på trivselsundersøkelse, elevundersøkelse, nasjonale prøver og 

foreldreundersøkelsen er nå kommet. Resultatene er lagt fram og drøftet i personalet på 

skolen. 

Resultatene viser at mye er svært bra på Gausel skole. Elevenes trivsel er høy og vi har 

motiverte elever. Til tross for gode resultater både faglig og sosialt, etterstreber skolen å løfte 

elevene faglig, samtidig som vi ønsker å styrke deres sosiale relasjoner. 

Skolen har fokus på arbeidsro og «håndtering av mobbing» som er to områder vi gjerne vil 

bli bedre på. 

DS skulle gjerne sett at flere foresatte tok seg tid til å svare på foreldreundersøkelsen. En 

svarprosent på 37, er ikke valid, og det er vanskelig for skolen å peke ut utviklingsområder 

basert på en så lav svarprosent. 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

5/17 Eventuelt 

Foreldreundersøkelsen i SFO kommer nå, og skal leveres innen 17. mars. Passord og pålogging vil 

bli distribuert på sms- til foresatte. Det er foresatte på 2. trinn som blir bedt om å svare. 

 

 

 

 

Berit Mæle Thuestad,  

rektor 


