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27/15 Innkalling godkjent 

28/15 Referat fra møtet 3.mars 2015 godkjent 

29/15 Økonomi: 

Økonomirapporten viser at vi har et overforbruk på ca.  2 % pr. måned. Dette er som følge 

av for høy sysselsetting denne våren slik vi tidligere har drøftet. Vi har mottatt tilsagn om 

midler for høsten 2015 som følge av flere elever med større behov. I tillegg har 

Regjeringen signalisert midler til tidlig innsats i skolen uten at vi kjenner til hvordan dette 

vil gi seg utslag for vår skole. Skolen må fortsatt sette på bremsene i forhold til aktiviteten 

slik vi har skissert i møtene i februar og mars. 

Det er ikke kommet noen føringer på videre innstramninger som følge av ytterligere 

sviktende skatteinngang eller underbudsjetterte utgifter (elever i andre kommuner). Det er 

heller ikke kommet noen føringer i forbindelse med Kunnskapsministerens utsagn om 

midler til tidlig innsats.   

I nedgangstider vet vi at det er en belastning på personalet, og vi må derfor prøve å 

opprettholde et godt sosialt miljø til tross for nedskjæringene. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

30/15 Personalsituasjonen. 

Det er ingen større endringer i personalsituasjonen for denne våren. En lærer kommer 

tilbake fra morspermisjon i april. Spesialpedagogen som sluttet i februar, blir erstattet av 

ny spesialpedagog i midten av april. En langtidssykemeldt lærer er på vei tilbake i en 

opptrappingsplan. 

Sykefraværet for januar og februar er på 7,78 %. I en periode med mye influensa og 
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forkjølelse, kan ikke dette anses som unormalt.  

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

31/15 Fysisk aktivitet. 

Rektor ønsker å legge Fysisk aktivitet i forlengelsen av matfriminuttet. Det betyr at 

elevene får 15minutter fysisk aktivitet rett etter friminuttet. Den fysiske aktiviteten blir 

tilrettelagt av miljøarbeider og lærer. Og gjennomført av miljøarbeider, assistent og 

trivselslederne fire ganger /uke for alle klassene. Det betyr at alle elevene hos oss får 1 

time fysisk aktivitet/uke i alle sju årene de går på Gausel. Fysisk aktivitet skal vektlegges 

på 5.-7. trinn mens vi utvider dette til å gjelde alle trinnene. Organiseringen vår gjør dette 

mulig uten at det blir en større kostnad.  

Det er viktig at vi holder oppe motivasjonen for TL og at omleggingen ikke fører til at TL-

prosjektet mister status eller blir truet. Skolens personale må motivere elevene og forvente 

at alle deltar på TL aktivitetene.  

Vedtak: Driftsstyret støtter rektors forslag til gjennomføringen av fysisk aktivitet på 

skolen. 

32/15 Driftsstyret og konstituering. 

I følge vedtektene for DS i Stavanger kommune skal DS følge kalenderåret mht. valg og 

drift av DS. På Gausel skole har vi fram til nå fulgt skoleåret.  DS er enig i at dersom vi 

endrer praksis, må også FAU`s valg og drift følge kalenderåret. Det vil bety at 

representanter for nye 1.klassetrinn, vil bli «fullverdige» medlemmer av FAU etter nyttår 

første skoleår. Foresatte for 1.trinn bør derfor velges for 1,5 år. 

Når det gjelder 7. trinns foresatte, vil representantene sitte ut skoleåret slik at de enten er 

representanter i 1,5 år eller 2,5 år. Foresatte for avgangsklassen vil ha sitt siste valg den 

høsten elevene går på 6. trinn. 

Valg av klassekontakter vil vanligvis skje i løpet av høsthalvåret. 

Etter drøftinger i DS, kom vi fram til at det var ønskelig med en ny runde i FAU angående 

FAU`s drift og valg. Det er viktig å skille mellom DS og FAU`s myndighet. FAU er et 

rådgivende organ mens DS fatter beslutninger i en rekke saker, deriblant denne. 

Forslag til vedtak: Driftsstyret vedtar ny praksis for valg, konstituering og drift av 

DS. DS anbefaler FAU å gjøre det samme. DS vil på møtet i mai beslutte hvordan 

konstituering, valg og drift i FAU vil bli. 

33/15 Trafikksituasjonen. 

Denne saken er en oppfølging fra forrige DS-møte. DS-leder og rektor sender sammen et 

forespørsel til trafikk avdelingen for å høre om videre saksgang, og hvor saken står nå. . 

 DS leder utarbeider et brevforslag som diskuteres med rektor. 

 Når det gjelder parkering, kan det se ut som et tiltakende problem med parkering 

på fortau langs Gauselbakken og fremmede biler i rundkjøring. Ryktene sier de 

tilhører naboskolen. Rektor kontakter Stavanger-parkering og ber de frekventere 

området på ettermiddagstid. 

 

Elevene har informert i Elevrådet om trafikksituasjonen og eventuell elevvakter. Elevene 

informerer om saken, og sier at elevrådet er positive til å bidra som trafikkvakter. Vi har et 

forslag om at elevene og evt. miljøgruppen i FAU organiserer en observasjon ved 

fotgjengerfeltet i Gauselbakken/Dykjelbakken samt rundkjøringen. Observasjonen varer i 

2-3 uker. Vi vurderer på bakgrunn av disse funnene hvorvidt det skal iverksettes 

elevvaktordning. Rektor tar initiativ til at observasjonen kommer i gang.  

Vedtak: Driftsstyret sender brev til trafikkavdelingen i kommunen. DS vedtar at 

elevene observerer trafikksituasjonen før evt. trafikkpatrulje av elevene iverksettes.  

36/15 Elevkveld og priser. 
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Elevrådet gjennomfører to elevkvelder hvert år, en på høsten og en på våren, for elevene 

fra 5.-7. trinn. 

Prisene på inngangsbilletter og matvarer har vært uendret de siste 7 årene.  

Nå er det et ønske om å øke billettprisen samt prisen på brus. (Se vedlegg fra Ansvarlig 

lærer for elevrådet.) 

Inntektene fra elevkveldene går tilbake til elevene som for eksempel lekeutstyr til 

friminutt, bøker til biblioteket eller bidrag til TL-ordningen. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning og støtter forslaget om økning 

av prisene slik ansvarlig lærer for elevrådet foreslår. 

37/15 Eventuelt 

 I forrige møte orienterte rektor om at sykkelopplæringen nå vil koste kr 50. Uken 

etter møtet fikk vi beskjed fr Trygg Trafikk at så ikke blir tilfelle likevel. Dette til 

stor glede for oss alle. 

 

Berit Mæle Thuestad,  

rektor 


