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1/16 Innkalling godkjent, presentasjon av deltakerne 

2/16 Referat fra møtet 8.desember 2015 godkjent 

3/16 Økonomi: 
Regnskapet for 2015 viser at vi har brukt 99,28% av tildelt budsjett. Vi har ifølge 

regnskapstallene etter underforbruk på kr.  278000.  

Nå har regnskapsavdelingen foretatt overføringer til 2016, og refusjoner som sykepenger 

og moms er med. Da viser resultatet vårt at vi har benyttet 100,24 % av budsjettet. Det 

vil si at vi har et merforbruk på 92.695 kroner. Av et budsjett på 38 millioner kroner, må 

vi si oss fornøyd med resultatet. Vi klarte å komme i mål med de innstrammingstiltakene 

vi måtte foreta oss for høsten 2015. 

 

Budsjettet for 2016 kom torsdag 28.januar og viser et totalbudsjett for hele Gausel skole 

på 38,6 millioner. Vi opprettholder fjorårets budsjett med en påplussing på ca 500 000 

kroner. Vi må imidlertid huske på at det har vært en lønnsjustering. Dette betyr at vi har 

midler til å ha samme aktivitet som 2015, og aktiviteten kan fordeles jevnere på hele 

året.  

 

De ulike innstrammingene vi har måttet gjøre gjennom de to-tre siste årene, går på 

størrelsen på aktiviteten. Dette rammer mulighetene for ekstra tilpasninger, styrking av 

undervisningen og ledelsesressursen ved skolen. 
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Driftsstyret spør om mulighetene for å se flere detaljer i regnskapet, for eksempel hva 

går til strøm, lønn og drift. Rektor sier at dette lett lar seg gjøre, og vil i neste DS benytte 

en annen type oversikt over regnskapet.  

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning  

4/16 Personalsituasjonen. 

Personalsituasjonen er stabil. Vi har tilsatt lærer som erstatter lærer som går av med 

pensjon 01.03 2016.  I tillegg har vi tilsatt fra 01.02 16 vikar for sykemeldt lærer. 

Utfordringen blir å dekke de ulike fagene på de ulike trinnene som blir berørt. Vi er i 

gang med den kabalen.  

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

5/16 Bombetrusler ved den britiske skolen. 

Gausel skole har blitt informert to tirsdager på rad, 19. og 26. januar, at det er framsatt 

bombetrusler mot BISS. Vi hadde dialog med politiet begge gangene. Situasjonene fikk 

konsekvenser for Gausel skole. Vi måtte flytte undervisningen for elever både på 1., 3., 

og 7. trinn i tillegg til at vi måtte holde elevene inne i friminutt. Skolen informerte 

foresatte omgående, og første gang valgte vi å permittere elevene etter at politiet var 

ferdig med sitt arbeid. Dette skyltes at situasjonen som hadde oppstått hadde vart 

bortimot 2 timer, noen foreldre hadde allerede hentet elever og vi tenkte at elevene hadde 

det best sammen med sine nærmeste en slik dag. Før elevene ble sendt hjem hadde vi en 

debriefing i aulaen der alle elevene deltok, og etterpå fikk de anledning til å spørre de 

voksne på klasserommet. Ingen elever ble sendt hjem til tomt hus. Skolen var i kontakt 

med samtlige foreldre før elevene ble permittert. Gang nummer to varte situasjonen 

kortere, den var tidligere på dagen, elevene var mer forberedt på en slik situasjon og 

færre foreldre kom til skolen for å hente. Debriefingen ble gjort på klasserom, og 

undervisningen fortsatte etter «et friminutt». 

Slike situasjoner som vi har vært gjennom, er overhodet ikke ønskelig, men vi må 

benytte situasjonen til beste for skolen, til læring og forbedring av egne prosedyrer. 

Blant annet har vi fått utvidet og oppdatert vår sms-løsning. Vi har behandlet og evaluert 

saken i HMS-gruppen, vi har gått systematisk gjennom calling systemet vårt og vi er i 

ferd med å gjøre endringer og oppdateringer på tiltaksplanene våre for «skarpe 

situasjoner». 

 

Vår erfaring er også at mange foresatte kom til skolen, spesielt første gangen, og skulle 

hente barn. Dette ber vi de foresatte om å tenke gjennom. Når skolen er stengt, det er en 

kritisk situasjon, setter en seg selv og andre i en svært belastende situasjon når en velger 

å møte opp på skolen. I tillegg reagerer skolen på at sms sendt til foresatte når pressen i 

løpet av 2 minutter etter at sms-en er sendt ut. Er det med på å gjøre situasjonen god for 

barn og voksne som befinner seg inne i skolen? 

Det er viktig å minne om at når en slik situasjon oppstår, har vi et svært lite 

handlingsrom mht. tid, og derfor er det viktig at skolen får mest mulig ro til å utføre sine 

oppgaver overfor alle elevene, og ikke skulle ta seg av enkeltforeldre og deres barn. 

 

Foreldrerepresentantene i DS gir uttrykk for en stor tillit og tilfredshet med måten de to 

situasjonene ble håndtert på. 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning 

6/16 Trafikk - og omregulering. 

Foreldrerepresentantene orienterer om saken. Vi har fått nye medlemmer i DS , og 

FAU-leder redegjør kort for situasjonen.  
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 Mange bilister og busser inn i et område to ganger i døgnet. Trafikkfarlige 

situasjoner oppstår. 

 Veinettet ikke dimensjonert for all trafikken. 

 Befaring fra vei og trafikkavdelingen i Stavanger kommune januar 2015. De 

ga uttrykk for at de forsto problemet og fikk se hvordan enkelte morgener kan 

arte seg. 

 Når svaret kommer, er det kun en liten «grønt-snipp» som er regulert bort. 

Ingen utvidelse/omlegging /utbedring av veinettet. 

 Elevene i SMU har kartlagt trafikk for myke og harde trafikanter om 

morgenen. 

 DS beslutter at foreldrerepresentantene i DS/FAU tar saken opp på et møte 

kalt «politikertorget». Der står saken nå. 

 

Den politiske representanten sier han kan ta saken med til bydelsutvalget, og det får 

støtte i DS. 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning og politisk 

representant tar med saken til bydelsutvalget. 

7/16 Eventuelt 

 

SFO-undersøkelsen Foreldre på 2. trinn blir bedt om å svare. Undersøkelsen går av 

stabelen i uke 8-10. Svarfrist satt til 11.mars. Denne gangen er undersøkelsen digital 

og foreldre får tilsatt påloggingslenke og passord på epost. 

 

Skolebruksplanen: Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal se på en eventuell 

omgjøring av Gautesete til ren ungdomsskole. Dette er en sak som vil ta sin tid, først 

skal prosjektgruppa vurdere om skolen skal bli en ren ungdomsskole, deretter skal 

saken behandles i administrasjonen for deretter bli lagt fram til politisk behandling. 

En eventuell omgjøring kan tidligst bli gjort fra skoleåret 2017-2018. 

 

Skolering av driftsstyret: Det er satt av to samlinger til dette, og fra Gausel skole 

melder rektor på Rishi Khandelwal. Georg Jakobsen og Stig Kaspersen.  

 

Berit Mæle Thuestad,  

rektor 


