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46/19 Godkjenning av innkalling. 

 

47/19 Godkjenning av referat fra møtet 16.10.2019 

48/19 Økonomi: 

På forrige møte informerte rektor om at hun regnet med at skolen ville være realistisk å få 

merforbruket under 3 %. Slik situasjonen så ut da ville det være urealistisk å få budsjettet i 

balanse til årsslutt. 

Utfra en regnskapsoversikt som ble hentet ut fra SK – regnskap 10. desember viser 

prognosen at vi kommer til å få et forbruk på 103,12 %. I denne prognosen er ikke 

refusjoner tatt med, noe som antakelig vil bidra til at det går litt ned. 

Vi har per nå brukt 93, 76 % av budsjettet, men her er ikke lønn for desember kommet 

med. 

 

Lærerrepresentantene informerte om at de merker at skolen ligger 1,8 stillinger under 

lærernormen på bakgrunn av budsjettjusteringen som kom i 2019.  

Politisk representant informerte om at dette skyldtes en rebalansering på bakgrunn av 

levekårsindeksen. Det er ikke signaler om at det blir noen radikale endringer i forhold til 

neste års budsjetter. 

 

Driftsstyret diskuterte om det vil bli et underforbruk til våren 2020 dersom skolen 

opprettholder samme bemanning som høsten 2019. Driftsstyret ønsker en status på første 

møte i samarbeidsutvalget i 2020. 

Dersom skolen kan gjøre noe for å øke lærertettheten uten å komme i en situasjon med 

overforbruk er dette ønskelig. 

 

SFO er bekymret for oppstart av nye 1. klassinger skoleåret 2020 – 2021. Det er politisk 

vedtatt at alle elever på 1. trinn får gratis SFO. SFO lider fra før under en manglende 

bemanningsnorm, og er bekymret for at det ikke er tatt hensyn til, eller om det følger med 

penger til økt bemanning når slike flotte vedtak vedtas. 

 

Forslag til vedtak: DS tar rektors orientering til etterretning samt at saken ang. 

lærertetthet tas opp på første møte i samarbeidsutvalget 2020.  
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49/19 Orienteringssaker fra rektor 

Personalsituasjonen:  

Skolen er i gang med intervjuer i forbindelse med de utlyste stillingene. Regner med å ha 

klar en innstilling i begynnelsen av neste uke. 

 

Fredag kom det beskjed om at det var tilsatt ny rektor ved Gausel skole. 

Den nye rektoren heter Henning Aastvedt og kommer fra avdelingsleder stilling ved 

Porsholen skole i Sandnes. 

Han starter opp i stillingen 1. mars 2020. 

 

Hilde Helstrup har 60 % avdelingslederstilling og 40 % konstituert rektor i perioden 

01.09.2019 – 31.12.2019. 

 

Driftsstyret tar kontakt med Eirik Dalva Skaale, rådgiver i Organisasjon og forhandling og 

skolesjef, for å finne en løsning med fungerende rektor fra nyttår og frem til Henning 

Aastvedt er på plass 1. mars. 

 

Elevsituasjonen:  

Elevsituasjonen på Gausel skole er stabil. Noen få elever flytter og andre starter. 

 

Foreldreundersøkelse og elevundersøkelse:  

Foreldreundersøkelsen:  

73 % oppslutning, svært fornøyd, og svært gode tilbakemeldinger. Mer enn 4 i score på 

alle spørsmål. 

Svarprosenten er mye høyere enn tidligere år.  

Det har hatt effekt at FAU og klassekontakter jevnlig sendte ut påminnelser til de 

foresatte. 

 

Elevundersøkelsen: 

90% oppslutning, og score på 4,3-4,7 på alt. Best score på «fravær av mobbing» 

 

Nasjonale prøver: 

Skolen har jevnt over gode resultater. På regning og engelsk ligger Gausel over 

gjennomsnittet for både Stavanger, Rogaland og landsgjennomsnittet. På lesing ligger vi 

noen få prosent under på alle nivåene. 

 

Skolen har rutiner for oppfølging/bearbeiding av resultater på nasjonale prøver. 

Det kom innspill fra FAU – leder om at elevene kan få i lekse å lese X antall minutter 

hverdag + skrive logg som et tiltak i å bedre resultantene på nasjonal prøve i lesing. 

Lærerrepresentantene informerte om at det har blitt gitt leselekser i samfunnsfag og 

naturfag der elevene må svare på spørsmål fra det de har lest for på denne måten å øke 

elevenes lese og begrepsforståelse.  

 

Beslutning: DS tar rektors orientering til etterretning. 

50/19 Skjermtitting: 

Tilbakemelding fra elevrådet: 

De fleste elevene ønsker å fortsette med å se Supernytt i spisetiden fordi det lærerikt. Elevene er 

åpne for å ha en dag der de kan sitte og prate stille sammen eller lese/bli lest for. 

 

Tilbakemelding fra drøftingsmøtet: 

Tillitsvalgt for lærerne har tatt opp saken i klubben(forum for lærere som er organisert i 

Utdanningsforbundet). Mange av tilbakemeldingene var de samme som 

lærerrepresentantene informerte om på forrige møte.  
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Et annet moment er at lærerne er alene med klassene i spisetiden. Skolens personal skal 

avvikle pause i løpet av dagen og skolen har valgt å løse dette ved å la miljøveiledere, 

barne og ungdomsarbeidere samt assistenter avvikle pausen sin mens elevene spiser slik at 

de er klare til å ha vakt ute i midtfriminuttet.  

Lærerne får dermed avviklet sin pause i dette friminuttet. 

 

Beslutning: Skolen varierer så godt den kan innenfor rammene. 

51/19 Foreldretavla. 

Dokumentene er lagt ut på skolens hjemmeside, både forside og under hver klasse.  Saken er 

presentert i lærerpersonalgruppen.  

 

Beslutning: Skolen tar saken videre til elevråd og ansatte. Saken blir tatt opp på første 

møte i samarbeidsutvalget. 

52/19 Samarbeidsutvalg 

Viser til rundskriv ang. samarbeidsutvalg gjeldene fra 01.01.2020. 

Forskjell på driftsstyret og samarbeidsutvalg ligger i at driftsstyret hadde beslutningsrett, 

mens samarbeidsutvalg skal være et rådgivende organ. 

 

Driftsstyret avsluttes. Dette var siste møte. 

 

 

Beslutning: Medlemmene i driftsstyret overføres til samarbeidsutvalget som 

konstitueres på første møte våren 2020. 

53/19 Eventuelt 

Refleksbruk 

Det observeres at mange av elevene ikke bruker refleks. 

 

Beslutning: Skolen legger oppfordring om refleksbruk på hjemmesiden. FAU bruker sine 

kanaler. 

 

 

Hilde Helstrup 

Konstituert rektor 


