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ØTE REFERAT - #04/2019 
 

Møtedato: 07.05.2019  Tirsdag kl. 19:00 - 20:30   Status møte 
Møtested:  Lærerværelset, 1 etg. 
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Berit Refve Vik  
2. Trinn Trine Forus Jakobsen  
3. Trinn Kjartan Melberg Linda Skjæveland 
4. Trinn Lene Bailey Meldt avbud 
5. Trinn Trine Stokkedal Hilde Igeltjørn 
6. Trinn Helga Motland Hansen Sigrunn Lund 
7. Trinn Kristina Thomson Meldt avbud 
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   
Kasserer Kina Lalid  
Nestleder Linn K. Høye Meldt avbud 
Leder Tim Houghton  

 

 

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) 
 
Hilde Helstrup er til stede i stedet for rektor 
 
Det er stabilt personale på skolen. De ansatte gjør en 
god jobb med elevene, og ledelsen er fornøyde. 
De fleste utviklingssamtaler er gjennomført. Det har 
vært kartleggingsprøver på de trinnene som skal ha 
disse.  
 
Lekeområdet utenfor 1.klasse er offisielt åpnet. Det var 
SFO som stod for åpningen der rektor klippet snoren. 
Åpningen var en suksess!  
 
Det har vært avholdt bydelsquiz for 4.klasse. Det var 
Jåtten skole som vant i år, men de som stilte fra Gausel 
gjorde en kjempe bra jobb. Skolen er stolte av dem.  
 

Rektor 
FAU 

O 
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Transponder er tatt i bruk. Skolen har inntrykk av at 
dette fungerer godt.  
 
Det er 66 registrerte 1.klassinger som skal starte på 
Gausel skole neste skoleår. Det blir tre klasser. Onsdag 
22.mai kl.19 blir det foreldremøte. 24.mai blir det 
besøksdag.  
SFO arrangerer også besøksdag 5., 12. og 19. juni. 
Informasjonsskriv er gått ut til alle nye 1.klasseforeldre. 
 
Det nærmer seg avslutning for 7.trinn, 19. juni. 6.klasse 
har ansvar for å lage til denne avslutningen, og de er 
allerede godt i gang.  
 
Aktivitetsdag planlegges til høsten. Denne er planlagt 
28.august. Skolen håper noen foreldre kan stille denne 
dagen. De trenger hjelp til grilling og utdeling av mat.  
 
Ti lærere ved skolen skal ta 15 studiepoeng i fysisk aktiv 
læring. Dette er en ny undervisningsmetode som 1. og 
2.klasse allerede har prøvd seg litt på. Skolen synes 
dette er veldig spennende.   

F Uformell (+ pulsen). FAU O 

F 

Årshjulet: kommende aktiviteter:  
17.mai – se under gruppeoppfølging 
 
19. juni: 6.klasse er i gang med å planlegge avslutning 
for 7.klasse 

Årshjul red. Trine 
 

O 

F 

Info og oppfølging grupper:  
Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Erfaringsoverføring fra årets Snødag er sendt over til 
Snøgruppen.  
 
Snøgruppen  
Oppsummering og lærdom fra årets snødag:  
Leder for Snøgruppen kommer til å planlegge et møte til 
leder av miljøgruppen for erfaringsoverføring og 
forbedringspunkter. Følgende skal bl.a. diskuteres 

- Skikkelig handover fra miljøgruppen (klare 
oppgaver for trafikkvakter) 

- Koordinering i Hunnadalen 
- Foreldre som er med må også ha klarere 

retningslinjer 
- Klare retningslinjer for en evt. plan B 

 O 
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- Diskutere potensiell risiko og evt hvordan disse 
bør håndteres 

- Bestemme hvor faktura for bussene skal gå 
- Forslag om påmelding til Snødagen via 

Transponder 
 
17-mai komiteen  
De har kontroll. Infoskriv med viktig informasjon er 
sendt ut til foreldre. Det ble enighet om at dette skrivet 
blir sendt ut til samtlige klassekontakter. 
Klassekontaktene må dele disse med sine respektive 
klasser per mail, skolens hjemmeside, ranselpost, Spond 
/ Facebook grupper etc.  

    

    

9 – 17/18 

Revidere Håndbok – reg FAU 
 
Revidere håndbok - utkast klar til neste møte 
 
Status på dokumenter på skolens hjemmeside – pågår 

Tim O 

03 – 
18/19 

Foreldremøte – våren (innen utgangen april) 
Forslag til tema: «Inkluderingsagent – jeg?» 
 
Resultat fra gruppearbeid for Foreldretavla ble 
presentert. Det kom inn mange gule lapper med forslag 
på foreldremøte. Foreldretavla ble sendt ut til FAU 
medlemmer for gjennomlesning og kommentarer.  
 

Tim  

04 – 
18/19 

Neste års klassekontakt 
Ny, oppdatert oversikt er påbegynt 
 

Alle  

X-17/18 

Eventuelt 
Årsmøte i KFU (Kommunalt foreldreutvalg) 28.mai. 
Leder i FAU stiller på dette møtet.  
 
Foreldrekontakt for SFO har hatt møte med fungerende 
SFO-leder og rektor. TV-bruk under spising var bl.a. et 
tema.  
Andre foreldre opplyste om at ungene på SFO ikke 
lenger ser på TV. Ungene har ikke hatt noen negative 
kommentarer rundt dette. Dette er veldig positivt.  

  

 
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 Kansellert 10. apr. #3 Kansellert 

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

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  

 

 

 


