
  

 

 

 

Referat 
 

Oppvekst og levekår 

Gausel skole 

Postadr.: Gauselbakken 103, 4032 Stavanger 

Besøksadr.: Gauselbakken 103 

Telefon: 51814320 Faks: 51814321 

E-post: gausel.skole@stavanger.kommune.no  

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Gruppe: Driftsstyret 

Møtested: Gausel skole  

Møtedato/ -tid: Onsdag 11.09.19 kl. 15.00-16.00 

Deltakere: Leder Line Therese Haugland, FAU-leder Nikolai Lyngø, lærerrepresentantene May A Bang og 

Anette Ask, SFO-leder Veronica S Rye, rektor Berit Mæle Thuestad 

Forfall: Rishi Khandelwal. Elevene til DS er ikke valgt ennå. 

REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

 

 

  13.09.19 

  Sak nr.  

27/19 Innkallingen godkjent 

 

28/19 Godkjenning av referat fra møtet 12.juni 2019. Godkjent. 

29/19 Konstituering av DS: 

Leder er: Line Therese Haugland. 

Driftsstyre reglementet var sendt ut med innkalling. 

Driftsstyre ordningen slik vi kjenner den i dag, vil avsluttes pr. 31.12.2019 da 

kommunesammenslåingen finner sted pr 01.01.20. DS blir erstattet av et samarbeidsutvalg 

(SAU). SAU sin rolle og mandat vil bli avgjort politisk i løpet av høsten. Rektor 

informerer DS så snart hun vet mer. 

 

Vedtak: DS tar rektors orientering til etterretning. 

30/19 Økonomi: 

Som DS er kjent med, har vi måttet iverksette innstramningstiltak denne høsten for å 

komme i balanse med regnskapet. Tiltakene som er gjort handler i all hovedsak om å 

redusere i bemanningen.  Det har vi gjennomført, og det ser ut til at økonomien nå er på 

rette vei. Hvorvidt vi klarer å få regnskapet i balanse til nytt år gjenstår å se, men 

overforbruket som var i vår, har stoppet opp. Pr d.d. er vi innenfor +/-3% regelen med et 

merforbruk på 2,95%. Vårt avvik i forhold til budsjett er på 811.583 kr. 

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at merforbruket pr 31.05.19 var på 1.621.000 

kroner.  Det er alltid krevende med en situasjon der vi må spare, men jeg har stor tro på at 

vi skal klare å gjennomføre tiltak som gjør det slik at vi kan gå nytt år optimistisk i møte. 

 

Skolen merker godt at vi har redusert bemanningen. Det merkes i alle ledd; 

avdelingslederne, lærerne og personalet for øvrig. Likevel mener skolen at det er best å ta 

denne hestekuren nå slik at vi ikke drar med oss et overforbruk og skaper det trangere enn 

nødvendig kommende budsjettår. Det er viktig at vi i en slik situasjon kontinuerlig 

vurderer hvordan vi bruker bemanningen, at vi deler på belastningen og at vi samarbeider 

om bruken av ressurser slik at ikke arbeidsmiljøet forverres pga. indre uenighet eller 

manglende forståelse for disponeringene.  
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Skolen vurderer kontinuerlig bruk av annen type ressurser inn i skole og SFO.  Selv om 

lærerårsverk er redusert, er det fortsatt mange miljøveiledere og assistenter som arbeider i 

skolen i tillegg til lærerpersonalet. 

Foresatte er også bekymret for situasjonen og lurer på om voksendekningen er god nok. 

Rektor mener at skolen absolutt drives forsvarlig.  

 

Vedtak: DS tar rektors orientering til etterretning. 

31/19 Orienteringssaker fra rektor 

 

Personalsituasjonen: Ny SFO-leder er på plass fra 01.09. 19 og det er vi veldig glade for. 

Dette sikrer kontinuiteten i jobben. Robby som har vært konstituert SFO- leder har gjort 

en god jobb.  

 

Elevsituasjonen: Vi har 508 elever ved skolen. Det er 18 elever færre enn i fjor. Det ser ut 

til å ha vært en god start for de fleste elevene. Årets 7. trinn gjorde en flott innsats på 

aktivitetsdagen. 

Mht. den økonomiske situasjonen er det slik at det er mindre to-lærer dekning denne 

høsten enn det skolen har vært vant til. Likevel vil jeg si at elevene hos oss får et godt 

tilbud der både klasser og elever med enkeltvedtak blir ivaretatt. Utfordring er knyttet til 

de ulike tilpasninger som gjøres i klassen enten det er oppfølging av sosiale mål eller 

elever som trenger det lille ekstra. Sett på den andre siden, har tettheten av lærere vært 

langt høyere for vårhalvåret enn det vi har hatt økonomi til. 

 

Rotter i skolegården: 

Det har vært nevnt at det har vært observert rotte i muren bak skolen. Dette er meldt videre 

til Stavanger eiendom. Park og idrett er att på saken, og de vurderer fortløpende hvilke 

typer kjemikalier de kan benytte.  Skolen ønsker ikke at elever har mat med ut i friminutt. 

Vi har også valgt at søppeldunker skal være inne. 

 

Skjeggkre: I vår ble det rapportert om skjeggkre på skolen. Det har vært satt ut feller, 

støvsugd i sprekker, tatt silikon i sprekker mellom gulv og vegg. Det er satt opp nye feller, 

så det arbeides med saken. Jeg har ikke fått resultatene etter at de nye fellene er satt ut.  

Foreløpig har fellene kun stått noen få uker. 

 

DS-ordningen 

Ved overgangen til ny kommune har politikerne besluttet at DS i sin nåværende form skal 

avvikles. Istedenfor kommer det et samarbeidsutvalg (SAU). Hvilket mandat dette 

utvalget blir gitt, roller og plassering i organisasjonen, gjenstår å se. Saken skal politisk 

behandles ila høsten. 

 

Vedtak: DS tar rektors orientering til etterretning. 

 

32/19 Foreldretavla. 

Etter foreldremøtet i vår, har FAU-leder utarbeidet en foreldretavle med forpliktene regler for 

de foresatte. Det er et solid arbeid som er gjort. Hvordan skal vi få dette implementert og 

hvordan skal vi arbeide videre med foreldretavla både i skolen og blant foreldre/ FAU? 

Vi deler tanker og ideer: 

Kan «foreldretavla» henge opp i de ulike klasserommene? 

Legges ut på skolens hjemmeside sammen med informasjon/beskrivelse. Både på forsiden 

og klassenes side. 

Kan vi snakke om dette med elevene? 

Be foreldrene dele Foreldretavla på Facebookside, SPOND o.l. 
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Berit Mæle Thuestad 

rektor 

 

Det er full enighet om at foreldretavla er et godt verktøy og danner et godt grunnlag for 

samarbeid mellom skole og hjem. 

Vi tenker videre på kreative måter å bruke dette verktøyet på. 

33/19 Møteplan for høsten. 

Vi opprettholder opprinnelig plan for møtene; 

DS og SMU 16. oktober samt 11. desember. 

34/19 Eventuelt 

Trafikksituasjonen ved skolen. Parkering i rundkjøringen er en stadig tilbakevendende 

utfordring som skaper mange farlige situasjoner for elevene våre og uholdbare arbeidsforhold 

for personalet og busselskapene. 

Rektor minner om dette på skolens hjemmeside. 

Foreldre på den britiske skolen ser også ut til å benytte vår parkeringsplass og rundkjøring. 

Dette tar vi opp med dem. 

 

Hei verden: En av våre ansatte skal til Laos sammen med Hei verden i desember. Derfor 

dukker det opp et spørsmål om å flytte aksjonskvelden til februar da vi har 

førstehåndsinformasjon fra Laos. DS synes dette er en god ide, og vi beslutter å flytte 

aksjonsdagen til 13.02.20. 


