
  

 

 

 

Møteinnkalling 
 

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: Samarbeidsutvalget 

Møtested: Lærerværelset, Gausel skole  

Møtedato/ -tid: 7.desember kl. 15.30-16.45 

Møteleder Lars C. Bruno Referent: Henning Aastvedt 

Deltakere: Rektor Henning Aastvedt, Leder Lars C. Bruno, FAU-leder Astrid Helland Tingstveit, 

Politisk representant Marie Ljones Brekke, SFO leder Veronica Rye, lærerrepresentanter 

Edel Tykhelle, Anette Ask, Verneombud Nina Helen Solfjeld Rohde og elevrepresentanter: 

Maren Dahl Strønstad og Clara Mangersnes Lindboe;  SMU-leder: Berit Danielsen  

Forfall: Henning Aastvedt og Marie Ljones Brekke 

Kopi til:  

 
REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  27.04.2022 

Sak 

nr.: 

 Ansvar 

1-22/23 Godkjenning av innkalling og sakslisten 

2-22/23 Kroppsøvingslokaler 

Vi ønsker å starte en prosess for å få ny gymnastikksal. FAU er informert, en ide er et 

samarbeidsprosjekt med ny idrettshall hvor vi ønsker å koble på BIS, FGI event. andre. 

Henning er på saken  med FAU for å finne veien videre. 

3-22/23 Søknad skolelystfondet 

Saken dukket opp en uke før søknadsfrist, kom inn mange gode ideer. Listen elevene 

laget blir delt med rektor. Elevrådet søkte om uteanlegg for musikk, og nedfelt 

trampoline. 

Vi venter på svar. 

 

4-22/23 Antall saker rapportert i «Si-ifra-systemet» 

Ventilasjonsanlegget 

Saker elever. De fleste er på grunn av utagering, tre tannskader (fall på glatt 

underlag, fall i kunstverk og snublet i egne ben). 

Kunstverket oppleves som et risikosted for elevene. 
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5-22/23 Vernerunder- elevene informerer 

• Elevene sjekker garderober og klasserom med tanke på orden, ryddighet og 

eventuelle brannfeller. 

• 1.trinn:  

• 2.trinn:  

• 3.trinn:  

• 4.trinn:  

• 5.trinn:  

• 6.trinn:  

• 7.trinn: 

Greit i klasserommene 1.-4., men ligger bøker, biler, papir og leker bak ovnene.  

Er det brannsikkert med julelenker festet over taklamper? 

Garderoben på 7. trinn er for liten, sko og klær på gulv. 

 

6-22/23 SU Leder informerer 

SU-leder skal ta over for FAU-leder fra januar, derfor må ny SU-leder på plass. 

7-22/23 Rektor informerer 

Julepyntet skole, god stemning. 

Ny helsesykepleier, tjenesten styrkes. Det bygges kontor ti  

Vært preget av mye sykdom, skole og SFO benytter vikarer der det lar seg gjøre, samt 

at vi omdisponerer internt. 

8-22/23 FAU leder informerer 

Hei Verden ble evaluert. Bra at det var fokus på elevenes egeninnsats. De yngste var 

usikker på aktivitetene, kunne kanskje vært organisert annerledes for dem? 

Gratisprinsippet ble drøftet. Ble av skolen sett på som positivt at elevene måtte gjøre 

en innsats.  

FAU tenker det bør anonymiseres for hvem som kan kjøpe og ikke. 

7. klasse har gjennomført en kjekk Halloween fest på bydelshuset, god erfaring som  

kan anbefales. 

FAU har dekket premie for de som har vunnet mattekonkurranse. 

9-22/23 SFO leder informerer 

Kjøkkenfasiliteter: Vi har kommet lengre i prosessen, Byggdrift ble invitert for å se 

på forholdene rundt hvor vi tilbereder mat. Vi har fått tegnet forslag til utbedringer 

av Norrøna Storkjøkken. Sammen med rapporten fra sist Miljørettet tilsyn går innspill 

og forslag til skolesjefen i en rapport hvor vi dokumenterer ståsted nå, og behov for 

utbedring. Vi har bestilt steamer til personalrommet som en foreløpig 

Pepperkakeby 

 



 

 

3/3 

 

10-22/23 Elevrepresentanter informerer  

Det er etterspurt flere disser 

Tilbakemeldinger på at kunstverket er farlig. 

Kjekk elevkveld, flere aktiviteter. Elever og voksne koste seg. 

Kjekt at alle klasser kunne stille med et innslag. 

11-22/23 Leder av SMU informerer 

Laget en refleksløype, dessverre har nesten hele løypen blitt fjernet av kommunen når 

de har ryddet skogen.  

Kjekk løype, god ide og gjennomføring. SMU kontakter kommunen før ny løype settes 

opp neste år. 

Refleksvestkonkurranse kommer ca. medio januar. 

12-22/23 Lærerrepresentanter informerer 

Travle tider. 

Håper det kommer på plass kvalifisert personell for de som er gravide. 

13-22/23 Eventuelt 

Forslag: Årlig mattekonkurranse med premie. 

Bydelsquis , kjekt arrangement. 

 

 

Planlagte møter i FAU og SAU skoleåret 2022/23 

FAU-møter kl. 19:00 – 20:30 SAU / Skolemiljøutvalg kl 15.30-16.45 

Dato Møte # Status Dato Møte # Status 

15.september 1 Avholdt 15.september 1 Avholdt 

18.oktober 2 Avholdt 7.desember 2 Avholdt 

15.november 3 Avholdt 1.februar 3 Planlagt 

13.desember 4 Planlagt 19.april 4 Planlagt 

 5  7.juni 5 Planlagt 

 6     

 7     

 8     

 9     

 

 

 


