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MØTEREFERAT FAU - 2/2022-23 
 

Møtedato: Tirsdag 18.10.2022  kl. 19:00 – 21:00 
Møtested:  Gausel skole personalrommet 
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Hanne Lovseth  
2. Trinn Torill Terese Olufsen  
3. Trinn Berit Refve Vik   
4. Trinn Marianne Gausel  
5. Trinn Henriette Monan Husebø  
6. Trinn Terje Bondhus  
7. Trinn June Fred-Madland  
SFO Hanne Lovseth  
Leder Snøgruppen   
Leder Miljøgruppen Berit Danielsen  
Leder 17. Mai Komité Lars Christian Bruno  
Sekretær Berit Refve Vik  
Kasserer Berit Refve Vik  
Nestleder Lars Christian Bruno  
Leder 
Rektor 

Astrid Tingstveit 
Henning Aastvedt  

 

 

 

 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

07 – 
22=23 

Oppmøte registrert 
Innkalling godkjent 
 

Leder - FAU O 

08 – 
22/23 

Informasjon fra rektor 
• Økonomi på skolen er under kontroll, men er noe i minus 

etter overforbruk i slutten av coronaperioden.  

• 3. plass i Beintøft!  

• Park og vei skal lage grønnsaks- og frukthage i nærheten av 
1. trinn 

• Kjempefin dag med Aktivitetsdag, og elevene koste seg 
masse 

• Er 6 lærere som nå har med seg studenter inn i klassen. 
Dette er kjekt for både elever, lærere og studentene selv.  

• Kommer foreldreundersøkelse til foreldre i 5., 6. og 7. 
klasse veldig snart.  

• Hei verden! - aksjon i torsdag 10. november. Mer 
informasjon kommer når det nærmer seg.   

Rektor O 

09 – 
22/23 

Pulsen:  
• 1. klasse: Spm om organisering rundt klassekasser. FAU 

beslutter å fortsette med dagens løsning at man 
administrerer klassekassen på privat konto.  

• 2. klasse: Ingen kommentarer 

Alle O 
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• 3. klasse: Ingen kommentarer 

• 4. klasse: Ingen kommentarer 

• 5. klasse: Ønsker om samkjøring på tvers av trinnet ift 
innsats og reisemål for klassetur i 7. klasse. FAU anbefaler 
at trinnet velger det samme.   

• 6. klasse: Ingen kommentarer 

• 7. klasse: 1) Stiller spm med kunstverket med hull i bakken i 
skolegården, og at det her skjer en del ulykker. FAU er 
enige om at vi VOFer dette til Stavanger kommune 2) 
Ønsker generelt mer informasjon fra skolen. Svar fra 
Rektor: Det er ofte personvern som ligger til grunn for at 
det kan ta tid før man kan gi ut mer informasjon om 
enkelte endringer.   

• SFO: God dialog med leder for SFO.  

10 – 
22/23 

Status og oppfølging grupper: Miljøgruppen og 17. mai 
komiteen. 
 
Miljøgruppen  

• Første aksjon er Refleksdag 19. oktober. Politiet og 
Stavanger parkering kommer.  

• En refleksløype kommer opp når det blir mørkere på 
kvelden.  

• Reflekskonkurranse er under planlegging. 
 
17-mai komiteen :  

• Hatt god overlevering fra fjorårets komite  
 
 

Gruppeledere  O 

11 – 
22/23 

Oppsummering og aksjoner 

• Vof kunstverket med masse hull i skolegården 

• FAU har meldt fra om en litt høy kant opp på fortauet 
ved den nye undergrunnen ved Gausel stasjon. Vi har 
fått tilbakemelding om at her skal det kommer et lag 
til med asfalt slik at denne blir lavere å komme over 
med sykkel.  

 

Leder  

    

    

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

 

 

Møter 2022/2023: 
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FAU møter (tirsdag) – kl 19:00-20:30 

Informasjon om møtetider kommer 

Samarbeidsutvalg onsdager 15:30 – 16:30 

Skolemiljøutvalg 16:30 – 17:30 

Dato: Møte # Status: Dato:  Møte #  

14. sep #1 Avholdt 14. sep #1 Avholdt 

18. okt #2 Avholdt 7. des #2  

15. nov #3  1. feb #3  

13. des #4  19. apr #4  

 #5  7. jun #5  

 #6     

 #7     

 #8     

 #9     

      

 


