
Referat fra FAU-møte Ganddal 07.01.2020 
 

 
 
Tilstede: Martin Gjesdal, Kåre Spanne, Christine Valen, Inger Anne Netland, Harald Sæther, 
Astrid Grønås, Linda Davis og Gyro Dragsnes (rektor), 
 
Frafall: Randi Jonassen, Håvard Ovesen,  Marlén Pettersen,  Elin Holen De Capitani, Ann 
Therece Jørgensen, Morten Auglend, Marit Pettersen, 
 

1. Godkjenning av referat 
a. OK 

 
2. Rektor informerer  

a. Mye sykdom på huset. Både blant barn og voksne. Fokus på god 
håndhygiene.  

b. Mangler vikarer pga mye sykdom. Vanskelig å få ting til å gå opp. Dette sliter 
på personalet.  

c. NB: ingen sensitiv informasjon skal legges ut på transponder. Transponder er 
ment som en måte å sende korte meldinger. Melding om at barnet er syk eller 
at barn skal til tannlege er OK, andre ting går på telefon/mail.  

d. Har ansatt to nye. Nesten 80 voksne, nesten 500 elever. Vet ikke hvordan 
budsjettet går opp for den nye tildelingsmodellen er ikke klar.  

e. § 9.A. Mobbesaker. To saker har gått til fylkesmannen. Har fått vedtak i den 
ene. Det er noen delpunkter som skolen ikke har oppnådd i den ene saken. I 
den andre saken har skolen lykkes godt med.  

f. Får skryt fra kommunaldirektøren for at skolen er flink til å til å tilrettelegge 
faglig og sosialt for eleven.  

 
3. SU-møte 

a. Her er det også tatt opp om innsparing har å si for elevgruppen vår. Referatet 
blir snart lagt ut på hjemmesiden. Per Løvås er vår politiske representant. 

b. Andre ting som blir tatt opp:  Skolerute, smart tavle, fast skoletur. Dette koster 
ca 20 000 for å kunne gjennomføre dette.  

 
4. Nyttårsfest 

a. Lokalet - OK 
b. Lys, lyd - OK ( Sandnes lys og lyd)  
c. Innkjøp av  1000 servietter, 1500 kopper - OK  
d. Invitasjon -  Legges ut på hjemmesiden denne uken. Det blir gratis pga 

gratisprinsippet - ingen penger trengs.  Sendes ut til Gyro / Siri. Kanskje Gyro 
kan sende dette ut på transponder.  - OK  

e. Kaker og pizzasnurrer -  OK 
f. Dekor  - vi tar vi har fra før av.  
g. Det skal blir krysses av for hvem som kommer.  
h. Foreldrevakter - Disse bør stille i refleksvest OK 
i. TIPS til neste år - hva med sponsorer til neste år?  
j. Hva med å forskyve festen til februar til neste år. Så kunne vi hatt karneval?  
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5. 17.mai 
a. 6.trinn: Dette ligger greit i rute. Litt kaos siden ingen har arrangert dette før. 

7.trinn: Program og toget. Bør få til flere gratis poster?  
b. Ta kontakt med Sørbø for å høre om hvordan pengene kommer inn til for 

17.mai. Dette kommer alltid til Sørbø istedenfor å komme til både Ganddal og 
Sørbø.  

6. SFO-mat 
a. Hver enkelt foreldre som ikke er fornøyd må ta kontakt direkte.  

7. Chromebook 
a. Etterlyser kompetanseheving og en plan ved innføring/bruk av CB. Muligens 

Martin stille opp i avisen på dette.  
8. Asfaltkulene 

a. Er det mulig å få til selvlysende maling på det.  
9. Overgang Olsokveien. 

a. Dette har blitt tatt opp tidligere. Dette er ikke mulig å få dette til pga at det ikke 
er fortau på andre siden.  

10. Utvalg melk og yoghurt  
a. Flyttes til neste gang 

11. Martin flytter Sørbø 
a. Fortsetter som leder for FAU ut året.  


