
 

 

INNKALLING FAU-MØTE VED GAUSEL SKOLE 

 

Møtedato: 16.01.2018 kl. 19:00 - 21:00  
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
Møtedeltakere: 

Role/rep.: Navn:  

1. Trinn Anne-Lene Festervoll  

2. Trinn Kine Lalid  

3. Trinn Sissel Tegle  

4. Trinn Trine Stokkedal (stedfortreder)  

5. Trinn Helga Motland Hansen  

6. Trinn Anne Botne  Ikke tilstede 

7. Trinn Marianne Dahl Torkelsen  

SFO Line Therese Haugland  

Leder Snøgruppen Claus Vestergaard  

Leder Miljøgruppen tbc  

Leder 17. Mai Komitè Cathrine Grude  

Sekretær Line Therese Haugland   

Nestleder Linn K. Høye  

Leder Tim Houghton  

 

 

 

AGENDA 

Saksnr. Beskrivelse: Tid Ansvarlig Type 

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

Leder  - FAU O 

27 - 16/17 

Godkjenning av innkalling og referat 
 
Ingen kommentarer til møteinnkalling. Referat er 
tidligere godkjent og publisert.  

 

 
Leder  - FAU O 

 

Ny FAU leder,Tim Houghton, presenterte seg selv. Han 
informerte om at HMS vil være en fast post på FAU sin 
agenda fremover. Rektor og de andre medlemmene i 
FAU sa seg enig i at dette bør være med. 

 Leder - FAU  

28 - 16/17 

Informasjon fra rektor 
Rektor synes det er hyggelig å være tilbake igjen på 
Gausel skole. Hun skryter av kjekke og koselige elever 
som klemmer henne og forteller om dagene sine.  
 
Rektor informerte at det var dårlig svarprosent på årets 
foreldreundersøkelse, kun 29 %. Rektor synes det er 
vanskelig å kunne trekke gode slutninger fra 
undersøkelsen med så lav svarprosent.  
 
Det er invitert til ekstraordinært foreldremøte for foreldre 
på 7.trinn 23. januar. Skolen er blitt gjort oppmerksom på 
at det har vært hendelser med elever ned til 
barneskolealder på Bydelshuset og på «Åpen hall» (Jåttå 
hallen).  
Det har også vært episoder der elever fra andre skoler 
har kommet opp til Gausel skole. Rektor informerer om 
at lærerne i 7.klasse forteller at det er en viss uro på 
trinnet.  
Skolens ledelse har vært i kontakt med Uteseksjonen. 
Uteseksjonen vil delta på møtet 23.januar. De vil fortelle 
litt om hva som «rører seg» på Gausel / Godeset / Hinna.  

 
Rektor O 



 

 

Det vil i etterkant av møtet bli vurdert om et tilsvarende 
møte vil bli gjennomført for 7.klasse-forelde i årene 
fremover.  
 
Oppgradering av skolegården er i gang. På nedsiden av 
skolen har det kommet opp et gjerde / nett. Dette bidrar 
til økt sikkerhet ned mot veien, spesielt i forbindelse med 
ball-lek i denne delen av skolegården. 
Uteområdet ved småtrinnet er det neste som skal 
igangsettes. Antatt oppstart er etter påske.   

29 - 16/17 
Fast post med positive tilbakemeldinger fra FAU til 
rektor.   

FAU O 

6 – 17/18 

Uønskede hendelser/uønsket adferd og 
kommunikasjon med foreldre.  
Det er kommet tilbakemeldinger til FAU fra flere foreldre 
som danner et bilde av misnøye med informasjonsflyt 
mellom skolen, FAU og foreldre, spesielt i forbindelse 
med uønskede hendelser. I den forbindelse ble det 
avholdt møte med skolens ledelse og representanter fra 
FAU 4.januar 2018. FAU etterspurte prosedyrer ifbm 
uønskede hendelser, samt hvor disse finnes, i møtet.  
FAU leder fikk e-post fra Rektor kort tid etter møtet. Et 
svar til dette brevet er under utarbeidelse.  
Skoleledelsen ser positiv til et videre samarbeid med 
FAU. Sammen ønsker vi å styrke samarbeid skole-hjem. 
Videre oppfølging er i gang. Mer informasjon og evt tiltak 
kommer i nær fremtid.  

  
 
 
 
 
Leder - FAU 

 

30 - 16/17 

Årshjulet.  
Februar 

- Resultatet av elevundersøkelsen gjennomgås 
- 17.mai planleggingen starter (påbegynt allerede) 

 
Mars:  

- Det vil bli sendt ut invitasjon til vårens 
foreldremøte. FAU står ansvarlig for dette og 
alternative tema og foredragsholdere ble 
diskutert. Foreldremøte vil bli holdt innen midten 
av april.  

- Utviklingssamtaler  
- Elevkveld for 5.-7.klasse. Her skal foreldre bidrar 

med pizzasnurrer og kaker.  
 
April:  

- SFO – åpent hus 
 

  

 
FAU, Cathrine M. O 

16 - 16/17 

Info og oppfølging: Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 
 
Snøgruppen har sendt ut informasjonsskriv til alle 
klassekontakter. Disse er sendt ut som ranselpost til 
elevene.  
Det informeres om at det i enkelte klasser kan se ut til å 
bli vanskelig å få tak i nok foreldre til å delta på 
Snødagen. Snøgruppen har diskutert hvilke alternativer 
man har dersom noen klasser / trinn ikke får med nok 
foreldre. Det har tidligere vært lånt foreldre fra andre 
klasser / trinn, men erfaringene her er negative.  
Ytterste konsekvens dersom en klasse/ et trinn ikke 
klarer å stille med nok voksne, er at klassen / trinnet må 

 
FAU+ Gruppeledere  O 



 

 

ha vanlig skole denne dagen. FAU og snøgruppen 
oppfordrer de foreldre, evt besteforeldre, som kan om å 
være med på Snødagen. Det er en veldig kjekk dag. 
 
Miljøgruppen er ansvarlig for å stille med folk som skal 
ordne trafikkvakter både ved avreise og retur av busser 
fra / tio skolegården. FAU leder sender ut melding til 
Miljøgruppen. 
 
Det har vært diskutert å planlegge en alternativ lokasjon 
for Snødagen, dersom det er dårlig vær. Dersom det ikke 
er mulig å gjennomføre Snødagen pga været, vil det 
være vanlig skole for alle.  
 
17-mai komitteen har hatt sitt første møte. 
Grunnlovsdagen sammenfaller med pinsen dette året. 
Dette blir tatt hensyn til av komiteen.  
FAU leder er bedt om å registrere FAU i 
Brønnøysundregisteret slik at vi får utstedt 
organisasjonsnummer. FAU kan da ordne betaling med 
VIPPS.    

39 – 14/15 

Oppfølgingssak 
Trafikksituasjonen Ved Skolen 
 
Det har kommet inn et konstruktivt forslag fra en forelder 
på hvordan trafikksituasjonen ved skolen kan utbedres. 
Forslaget er presentert til skolens ledelse.  

 Tim, Linn O 

5-17/18 

Ny FAU leder, valg av sekretær og miljøgruppeleder 
 
Ny FAU leder er Tim Houghton 
Ny sekretær er Line Therese Haugland 
Det jobbes med å få en ny leder i miljøgruppen.  

 FAU B 

7-17/18 

Eventuelt 
FAU-møter 2018: 20.februar, 13.mars, 10.april, 8.mai, 
12. juni, 11.september, 16.oktober, 13. november og 11. 
desember  

 FAU O 

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

 


