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MØTE REFERAT - #03/2019 
 

Møtedato: 05.03.2019  Tirsdag kl. 19:00 - 20:30   Status planlegging og møte 
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Berit Refve Vik  
2. Trinn Trine Forus Jakobsen  
3. Trinn Kjartan Melberg  
4. Trinn Lene Bailey  
5. Trinn Trine Stokkedal  
6. Trinn Helga Motland Hansen Meldt frafall. (vara tilstede) 
7. Trinn Kristina Thomson  
SFO Jorunn Beate Vassøy-Breiland  
Leder Snøgruppen Sigrunn Lund  
Leder Miljøgruppen Tim (inntil videre)  
Leder 17. Mai Komité Helena Da Silva-Tønnessen  
Sekretær Line Therese Haugland   
Nestleder Linn K. Høye Meldt frafall  
Leder 
Helsesykepleier 

Tim Houghton 
Kristine K. Eikrem 

 

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

F 

Intro: 
Registrering av oppmøte og evt. Forfall 
Godkjenning av innkalling og forrige referat 
HMS øyeblikk 

Leder  - FAU O 

F 

Informasjon fra rektor 
Rektor er på ferie og det var ingen stedfortreder til 
stede for å gi informasjon.  
 
Helsesykepleier på Gausel skole, Kristine K. Eikrem, 
deltok på møtet.  
Nye nasjonale retningslinjer har tredd i kraft for 
helsesøstre. Dette innebærer bl.a. at helsesøster skal 
delta på et FAU-møte, samt 2 elevrådsmøter årlig.  
 
Det kom innspill fra foreldre vedr. spising foran skjerm 
på skole og SFO. Helsesøster fortalte at dette var noe 
hun også hadde tenkt på. Hun er villig til å ta dette opp 
videre med skole, sammen med FAU, dersom det er 
ønskelig. (FAU representant for SFO tar temaet opp med 
SFO.) Det ble bestemt at FAU og helsesøster ønsker å 
utfordre etablert praksis der elevene spiser mens de ser 
på tv på skolen og på SFO.  

Rektor 
FAU 

O 
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Videre kom det spørsmål til helsesøster om hun 
opplever at ungene på skolen tar kontakt med henne til 
daglig. Helsesøster sier at det varierer veldig. Noen barn 
tar kontakt, noen foreldre tar kontakt, noen lærere tar 
kontakt på vegne av foreldre/barn, mens andre elever 
ser hun lite til. Hun driver med forbyggende og 
helsefremmende arbeid, både på individ- og systemnivå.  
 
Psykisk helse – her er det varierende hvor involvert 
helsesøster er. 
Helsesøster dekker kun Gausel skole. Her har hun er 
75% stilling.  
 

F Uformell (+ pulsen) FAU O 

F 

Årshjulet: kommende aktiviteter:  
Mar/Apr  
Elevkveld 4.-7. trinn torsdag 14.mars 
Foreldremøte / foredrag 24. april  
 
Foreldrekontakter må begynne å fordele oppgaver ifbm 
17.mai. 
 
6.klasse må begynne å planlegge avslutning for 7.trinn. 
Her er det gode retningslinjer på plass. 
Klassekontaktene har ansvar for å delegere og dra dette 
i gang.  

Årshjul red. Trine 
 

O 

F 

Info og oppfølging grupper: 
Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Miljøgruppen er i gang med  å få på plass trafikkvakter 
for snødagen 
 
Snøgruppen  
Det blir totalt 14 busser. 5 elever blir igjen på skolen. 
Snøgruppen jobber med et alternativt opplegg for 
Snødagen dersom det er for lite snø eller dersom det 
blir dårlig vær.   
Foreldremøte for snødagen holdes  13.mars kl.19 i 
Aulaen. Det blir sendt ut mail med informasjon i tillegg.  
 
 
17-mai komiteen  
Det blir sendt ut lister med dugnadsoppgaver etter at 
snødagen er gjennomført.  

Gruppeledere  O 
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9 – 17/18 

Revidere Håndbok og andre dokumentasjon – reg FAU 
 
Revidert arbeidsflyt & håndbok utkast 
 
Status på dokumenter på skolens hjemmeside – pågår 

Tim O 

03 – 
18/19 

Foreldremøte – våren (innen utgangen april) 
Forslag til tema: «Inkluderingsagent – jeg?» 
 
Forslag til programmet 24.04 ble presentert 
 
Gjennomgang av program, og tildeling av 
arbeidsoppgaver 
 
Tema er «inkluderingsagent»  
FAU vil forklare hva det omfatter og hvorfor det er 
viktig. Sammen skal vi utvikler/forsterke en «VI» kultur  
Foreldremøtet skal avsluttes med gruppearbeid: 
Hvordan utvikler vi felles adferdsregler: ‘’Foreldretavla’’ 
 

Tim  

X-17/18 

Eventuelt 
Miljøgruppen mottatt invitasjon til skolesvømmestevne 
2019 for barne- og ungdomsskolene. FAU er positiv til at 
Gausel skole deltar på dette. Leder i miljøgruppen tar 
dette videre til Rektor med oppfordring om deltakelse 
på arrangementet.  

  

 
Type sak:  Orienteringssak = O, Beslutningssak = B, Diskusjonssak = D 
Forfall meldes. Ved forfall meldes også hvem som stiller som vara. 
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Møter oversikt 2019: 

FAU møter (tirsdag) – kl 19:00-20:30 Driftsstyret møter (onsdag) – kl 15:30-16:30 

*Driftsstyret + Skolemiljøutvalg 

(SMU begynne kl 16:30 til 17:30) 

Dato: Møte # Status: Dato: Møte # Status: 

8. jan. #1 Fullført 09. jan. #1 Fullført 

5. feb. #2 Fullført 13. feb.* #2 Fullført 

5. mar. #3 Fullført     

9. apr. #4 Obs ny dato 10. apr. #3  

7. mai. #5  15. mai.* #4  

4. jun. #6  12. jun. #5  

Sommerferie 

3. sep. #7  11. sep.* #6  

1. okt. #8  16. okt. #7  

5. nov. #9     

3. des. #10 Hvis behov? 11. des.* #8  

 

 

 


