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MØTEREFERAT FAU - #06/2020-21 
 

Møtedato: Tirsdag 2. feb 2021 kl. 19:00 – 20:30 
Møtested:  Google meet 
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Ida Vivoll Johansen  
2. Trinn Lars Christian Bruno  
3. Trinn Marianne Stedje  
4. Trinn Cathrine Grude  
5. Trinn Mille Vinsten  
6. Trinn Jill Trosdahl  
7. Trinn Berit Danielsen (vara)  
SFO Ida Vivoll  
Leder Snøgruppen Tove Tjøstheim  
Leder Miljøgruppen Beate Grimstad  
Leder 17. Mai Komité Camilla Nylund Ikke tilstede 
Sekretær Berit Refve Vik  
Kasserer Kine Lalid  
Nestleder Line Therese Haugland  
Leder 
Rektor 

Astrid Tingstveit 
Henning Aastvedt  

 

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

31 – 
20/21 

Oppmøte registrert 
Innkalling og referat godkjent 
Saker til eventuelt  

Leder - FAU O 

32 – 
20/21 

Informasjon fra rektor 
• Skolefanen: Rektor har etterspurt endelig pris og venter på 

svar på dette. Noen coronaforsinkelser med produksjonen.  

• Gult nivå Covid-19: Prøver å skape forutsigbarhet for barna, 
og at det ikke er for store forskjeller mellom nivåene for 
elevene.  

• Synergi (system for rapportering av hendelser) er erstattet 
med «Si i fra»: Få saker er rapport i siste periode, med en 
sterk nedadgående trend. Målrettet arbeid og gode 
metoder og gitt store resultater med positiv respons fra 
elvene.  

• Innvendige byggearbeider er ferdigstilt 

• Generelt oppleves det god stemning på Gausel skole.  

• Oppfordring: Man ser en negativ utvikling ifht 
problemløsning hos elevene. Når en konflikt oppstår, 
opplever skolen stadig oftere at elever går hjem i stedet for 
å håndtere situasjonen på skolen. Hvis et barn kommer i en 
konfliktsituasjon og velger å gå hjem midt på dagen må 
barnet komme/følges tilbake til skolen så fort som mulig 

 O 
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slik at skolen slik at man kan bidra til å løse problemer på 
en god måte. Hvis eleven blir hjemme fratar dette skolen 
muligheten til å løse problemet, og det bidrar ofte til 
eskalering.  

• Konflikthåndtering vil være et tema i klassen 
(forebyggende) og målet er å bli enige om hvordan man 
løser utfordringer i vår klasse / på vår skole.  

• Gausel skole holder nå på å rydde «bomberommet» for å 
tilrettelegge for digitalisering og teknologi.  

33 – 
20/21 

Pulsen 

• 1. klasse: Ang. bursdager/vennegrupper er dette ok på 
gult nivå. Nasjonale og lokale anbefalinger gjelder, 
med begrenset voksenkontakt. På rødt nivå er det 
også 5 min intervaller for skolestart/slutt. Hull i gjerde 
fra skogen til skolegården er fikset.  

• 2. klasse: Ingen meldinger til dagens møte 

• 3. klasse: Fornøyd med rask oppstart av svømmingen 
når det igjen ble gult nivå.  

• 4. klasse: Spørsmål om bilder som legges ut på 
hjemmesiden, og hva som er skolens retningslinjer. 
Svar fra rektor: bildebruk samtykker foreldrene til med 
utfylling av skjema ved skolestart. Bilder legges derfor 
ut ift dette. Dersom noen ønsker å endre valget sitt, 
kan man ta kontakt med skolen.  

• 5. klasse: Positiv tilbakemelding på 
reflekskonkurransen.  

• 6. klasse: Spørsmål knyttet til lærersituasjonen for 6 
Blå.  

• 7. klasse: Ang. skolestart ungdomsskole så 
samarbeider man på tvers av bydelen. Kommer tilbake 
med mer informasjon på dette.  

• SFO: På rødt nivå i januar, tilbudte skolen morgen-SFO 
ute, da det ikke var lokaler tilgjengelig for å kunne dele 
inn kohortvis. Det ble også leid inn vikarer for å kunne 
tilby åpningstid frem til 16.30. I denne perioden var 
samme personalet knyttet opp mot samme kohort 
gjennom skole -og SFO-tid. 

 O 

34 – 
20/21 

Info og oppfølging grupper: Miljøgruppen, Snøgruppen, 
17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Reflekskonkurransen har vært godt mottatt fra ungene og vi 
venter spent på resultatene.   
 
Snøgruppen 

Gruppeledere  O 
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På grunn av usikkerheten rundt Covid-19 anbefaler 
snøgruppen å utsette beslutning om tur, mens flere alternativ 
diskuteres.  
 
17-mai komiteen  
Kommer med mer informasjon  

35 – 
20/21 

Eventuelt: Foreldremøte våren 2021 Vurderer situasjonen 
fortløpende på hvordan dette kan gjennomføres og tema for 
møtet.  

Leder  

    

    

 
Type sak:  Orienteringssak = O, Beslutningssak = B, Diskusjonssak = D 
Forfall meldes. Ved forfall meldes også hvem som stiller som vara. 
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Møter 2020/2021: 

FAU møter (tirsdag) – kl 19:00-20:30 Samarbeidsutvalg / Skolemiljøutvalg 

Onsdager 15:30 – 16:30 

Dato: Møte # Status: Dato:  Møte #  

1.sep #1 Avholdt 9. sept #1 Avholdt 

30. sep #2 Avholdt - KFU 28. okt #2 Avholdt 

3.nov #3 Avholdt    

1.des #4 Avholdt 16. des #3 Avholdt 

5.jan #5 Avholdt 27. jan #4 Utatt 

2.feb #6 Avholdt 3. feb # 4 Avholdt 

9.mar #7     

   21. ap #5  

      

   9. jun #6  

 


