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Info ved rektor Gyro 

Resultatvurdering Ganddal skole 2019 – se egen rapport 

Resultatene er stort sett på snittet for Sandnes kommune 
Sykefravær for lærerne er nedadgående 
Læringsutbytte – bra på engelsk, ikke like bra på lesing 

Barna på 8.trinn leverer gode resultat som kommer fra Ganddal. Bedre enn 
resultatene er på 5.trinn. Mangler en god analyse på hvorfor. Se på læreverket, 
spesielt fra 1.-4.trinn. Vil tas opp videre i neste SU-møte. 

Utfordringer knyttet til budsjett og periodisering. Skaper noe usikkerhet rundt om man har 
dekning nok hele året for nødvendige tiltak for tilrettelegging. Uforutsette spesielle behov 
skaper problemer for skolens økonomi. 
Skolen skal gjennomføre 30 studiepoeng i kompetanseheving for alle lærerne. Skal være 
utført innen 2025. 
Gjennomgang av foreldreundersøkelsen. Ønske om gjennomgang sammen med FAU - 
neste møte. 
Mange kommende utfordringer for stabiliteten på grunn av kommende permisjoner blant 
personalet.  

2. Referat fra forrige FAU møte - godkjent 
3. FAU sin kommunikasjon med skolen. 
Litt for mye kommunikasjon mot Siri. Det er ønskelig at en person fra FAU tar kontakt 

i forbindelse med saker. Samkjøre våre ønsker mot skolen før Siri blir spurt. Martin er 
hovedkontakt mot skolen. 

4. Nyttårsfest debrief: 

- bra gjennomføring, ingen store problemer. Mat var en utfordring da det sto på - litt 
småkaos. Vurder bruk av tallerkener, best å levere all mat i en omgang. 
- Spesialkost – det var mindre behov for allergimat. Foreldre må stille med mat som 
har spesialbehov, som halal, glutenfri, laktosefri. Kommunisere ut til 
klassekontaktene som best kan kartlegge om det er noen som har spesielle 
matbehov. 
- Alt burde vært fri for nøtter. FAU bør komme med et skriv til neste års fest som 
forklarer dette til foreldre. 

- Fungerte bra med gratisprinsippet i år, bør opprettholdes for dette arrangementet. 



- Vurdere til neste år om man skal gjennomføre litt annerledes – f.eks. 7. trinn 
sammen med Sørbø, mens 1.-3. trinn og 4.-6. trinn er sammen. Eller heller arrangere 
karnevalsfest i stedet for nyttårsfest? Det siste kompliserer en del da det skaper en 
del ekstra press på å at alle må skaffe noe å kle seg ut i. 

- Hør med elevrådet om hvordan de ønsker nyttårsfesten. 
 
Andre tema som dukket opp som generelle forbedringer: 

FAU må bistå klassekontaktene med hva vi kan hjelpe dem med. Lage til et skriv 
som deles ut på starten av skoleåret. 
Bruk av Facebook-siden for foreldre på Ganddal skole. Kan være en mulig 
kommunikasjonsplattform. 

5. Status 17. mai 
Rydde i skuret etter neste FAU-møte. 
Kostnader for scene/tale skal tas av skolen hvor talen holdes, ble det bestemt mellom 
FAU-lederne fra Sørbø og Ganddal. 
Budsjettet for 17.mai 2020 – 95000kr, regnskapstall fra i fjor ca. 91000 kr. 

6. Oppsummering av møte mellom lederne av FAU Ganddal og FAU Sørbø 
Temaer som ble diskutert: 

Trafikksituasjon på Sørbø er vanskelig, lite oversiktlig. 

Innkjørsel til Ganddal skole, skal kun brukes av transport. Bom er uaktuelt. 
Lys i skolegården er nå utbedret. 

Chromebook diskutert med Sørbø. Ønsker et opplegg mot kommunen for bruk av 
Chromebook. Sørbø har en foresatt som jobber med dette. 
Svømmeopplæring er alt for dårlig. Det er først og fremst mengden svømming 
som er for lite. Sørbø ønsker å få med FAU Ganddal for å få på plass en 
svømmehall på Sørbø. 
Lærernormen – samarbeid med skolen 
Bydelsutfordringer – vi skal få til et tettere samarbeid sammen med Sørbø for å 
løse mer av utfordringene som Ganddal som bydel ønsker trykk på. 

7. Samarbeidsverktøy i FAU 
Bruke Spond eller fellesmailer? Facebook er litt uoversiktlig, men filer bør legges inn under 
Filer ikke i diskusjonstråden. 
Kan opprette diskusjoner under eventer på Facebook - vi prøver dette. 

8. Eventuelt 
Neste møte kalles inn over Facebook-sidene til FAU. 
 
 



 

 
 


