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MØTEREFERAT - #07/2020 
 

Møtedato: Tirsdag 01.09.2020 kl. 19:00 – 21:00 

Møtested:  Lærerrommet, Gausel skole 
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Ida Vivoll  

2. Trinn Jorun Beate Vassøy-Breiland  
3. Trinn Berit Refve Vik  
4. Trinn Trine Forus Jakobsen  
5. Trinn Kjartan Melberg  

6. Trinn  Ikke til stede 
7. Trinn Guttorm Andreasen  
SFO Jorun Beate Vassøy-Breiland  

Leder Snøgruppen   
Leder Miljøgruppen Linda Skjæveland  
Leder 17. Mai Komité   
Sekretær Berit Refve Vik  

Kasserer Kine Lalid Ikke til stede 
Nestleder Line Therese Haugland  
Leder 
Rektor 

Nikolai Lyngø 
Henning Aastvedt (Første del av 

møtet) 

 

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

01 – 
20/21 

Oppmøte registrert 

Innkalling og referat godkjent 
Saker til eventuelt  

Leder - FAU O 

02- 
20/21 

• Velkommen til Ida Vivoll Johansen, som er ny FAU 
representant for 1. trinn 

  

03 – 

20/21 

• Informasjon fra Rektor, tilbakemelding til FAU 

• Oppdatering på Covid-19 situasjonen 
• Generell informasjon fra skolen 

• Spørsmål og svar 
 

Informasjon fra rektor 
• Sykefravær på 6,4 % på skolen, hvor halvparten er 

langtidsfravær.  
• God oppstart for førstetrinn.  

• Endring skoleruta: 25.mai 2021 vil ikke bli 

planleggingsdag, men vanlig skoledag.  

• Neste år vurderes det om den 3. planleggingsdagen til 

SFO skal legges i løpet av skoleåret, i stedet for 3 
sammenhengende dager før skolestart.  

Leder – FAU O 
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• Godt i gang med svømmeundervisning, 4. trinn starter 
og så følger man på med øvrige trinn i løpet av 

skoleåret. 

• Mye arbeid legges ned ifm fagfornyelsen og 
planlegging av hvordan dette vil endre opplegget hos 
Gausel skole. Blant annet vil det resultere i like 
arbeidsplaner på tvers av hele skolen. Elevens stemme 
skal telle inn hvordan man ønsker å lære.  

• Dato for klassevise foreldremøter blir bestemt 2. sept 
og vil raskt kommuniseres ut til foreldrene. Nye 
klassekontakter vil da kunne velges på dette møtet. 

04 – 
20/21 

Pulsen 
• 1. trinn: God skolestart, trinnet er fortsatt i en bli kjent 

fase.  
• 2. trinn: Gleder seg til foreldremøter og få valgt nye 

klassekontakter.  
• 3. trinn: God oppstart etter sommeren.  

• 4. trinn: God oppstart på 4. trinn. Veldig glad for at 
svømming er i gang.  

• 5. trinn: Lærerskifte for en av 5. klassene, positive til 

dette 

• 6. trinn: Ikke til stede 
• 7. trinn: Utfordrende å få planlagt 7. klasses skoletur 

med overnatting pga Covid-19.  
• SFO: Ingen kommentarer på SFO 

FAU O 

05 – 
20/21 

Årshjul: mange aktiviteter på kort sikt avlyses. Vi kommer 
tilbake med nytt oppdatert årshjul.  

  

06 – 
20/21 

Info og oppfølging grupper:  
Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Beintøft er i gang. Dvs at alle barn prøver å gå, sykle og sparke 

til skolen i perioden 1. sep til 25. sep. www.beintoft.no   
 

Snøgruppen 
Kommer med mer informasjon når ny gruppe er på plass 

 
17-mai komiteen  

Kommer med mer informasjon når ny gruppe er på plass 
 

Gruppeledere  O 

    

    

07 – 

20/21 

Eventuelt 

• Klassebilder: FAU anbefaler å redusere klassebilder til 
kun for 1. og 7. klasse. Dersom det ikke er noen 

  

http://www.beintoft.no/
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innvendinger på dette, vil dette besluttes i neste 
møte.  

• Infosak klasseturer med overnatting 7. klasse: Med 
stort flertall har 7 blå og gul bestemt å utsette 

klasseturen til våren. Rød drar på tur førstkommende 

helg 4.-5. september til Vier. På generell basis 
anmoder FAU at man ikke drar på klasseturer med 

overnatting i denne perioden.    
• Klassearrangement er ok. Viktig at smittevern 

opprettholdes, ingen matservering og kontroll på 
deltagerne er viktig.  

• Foreldremøtet med tema Nettvett med Barnevakten 
vil gjennomføres 21. september. Det vil være plass til 
200 personer, og foreldre til de eldste trinnene vil 
prioriteres. Maks 1 foreldre pr familie. 

(www.barnevakten.no) 
 

08 – 

20/21 

Oppsummering og aksjoner 
 

Til beslutning: Skolen feirer 40 år i 2021. Rektor har spurt om 
støtte til ny skolefane. Dagens fane er snart 40 år gammel, og 

fanen ønskes å oppdateres til å reflektere skolens identitet i 
dag. FAU vil vurdere dette på vegne av foreldrene, men vil 

først få full oversikt over økonomi. 

  

 

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

 

 

 

  

http://www.barnevakten.no/
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Møter 2020: 

FAU møter (tirsdag) – kl 19:00-20:30 Samarbeidsutvalg / Skolemiljøutvalg 
Onsdager 15:30 – 16:30 

Dato: Møte # Status: Dato:  Møte #  

7. jan #1 Fullført 29. jan #1 Fullført 

4. feb #2 Fullført    

3. mar #3 Fullført 18. mar #2 Uavklart 

31.mar #4 Fullført 22. apr #3 Fullført 

5.mai #5 Fullført 19. mai #4  

2.jun #6 Fullført    

1.sep #7 Fullført 26. aug #5  

30. sep #8 KFU 28. okt #6  

3.nov #9     

1.des #10  16. des #7  

 


