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Sak nr.:  Ansvar 

53/14 Innkalling godkjent 

54/14 Referat fra møtet 14.oktober 2014 godkjent 

55/14 Økonomi: 

I forbindelse med reduksjon i budsjettene for inneværende år, har rektorer og andre 

enhetsleder fått pålegg fra rådmannen å rapportere månedlig økonomistatus til fagsjef og 

direktør. Pålegget kom i oktober. 

Både septembertallene og oktobertallene viser at Gausel skole styrer mot balanse mellom 

budsjett og regnskap. Tallene for november ser slik ut: 

 

  

Regnskap 
d.d. 

Budsjett 
d.d. 

Avvik i 
kr 

Forbru
k i % 
d.d. 

Årsbudsj
ett Årsforbruk i % 

  
      

 

  
34 505’ 34 473’  -31 676 100,09 37 835’  91,20 

 GAUSEL SKOLE 30 010’ 30 015’  5 177 99,98 32 953 ’ 91,07 
 GAUSEL SFO 4 495’ 4 458 ’ -36 853 100,83 4 882 ’ 92,07 
  

 

Rektor har valgt å kjøpe inn en del bøker og fritt skolemateriell for kommende år slik at vi 

har dette på plass uavhengig av trange tider neste år. 

I tillegg har rektor fått utført kabling og opplegg stikkontakter for ca 70.000. Dette handler 

om HMS arbeid. 
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Med disse innkjøpene vil vi ha merforbruk, men innenfor rammen av 3%. 

Selv om det er gitt signaler om at budsjettene for skolene neste år skal bli omtrent som 

inneværende år, avventer vi budsjettbehandlingen i bystyret i desember.    

 

Vi ser for oss at årene framover vil bli preget av ytterligere kutt. Derfor må vi tenke 

langsiktig når vi planlegger driften og de økonomiske utfordringene vi står overfor. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

56/14 Personalsituasjonen. 

Vi har tre personer i langtidsfravær. Dette er sykdom knyttet til forhold utenfor 

arbeidsplassen. 

Sykefraværet vårt for 2014 fram tom oktober viser 7,19% med langtidsfraværet.  Rektor 

tar ut fraværet for hele året 2014. Da skiller vi ut korttidsfraværet. Dette vil være klart til 

møtet vårt i februar. 

Personalsituasjonen for øvrig viser at to av lærerne slutter i februar 2015. Vi har enn plan 

for erstatning av disse. Noe ved omstrukturering i skolen samt en tilsetting. 

I SFO vil bemanningen bli omtrent lik, men med noe omdisponering av personalet. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

57/14  Utsmykkingen på Gausel skole. 

Skolen har fått innblikk i de tre forslagene til utsmykking av skolen. 

I samråd med ledergruppen og elevene som sitter i driftsstyret og skolemiljøutvalget, gir 

rektor sitt innspill til kunstkomiteen i Stavanger kommune.  

Elevene var enstemmige i sitt syn på det beste alternativet, og de hadde mange gode 

argumenter for hvorfor akkurat dette forslaget skulle velges. 

Elevenes synspunkter blir viktige for rektor å formidle til kunstkomiteen. 

Kunstkomiteen har sitt møte på onsdag 3.desember. Rektor har møterett, men ikke 

stemmerett på dette møtet. 

Rektor informerte kort fra møtet, og vi vet fortsatt ikke hva kunstkomitéen har landet på. 

Planen er at kunstverket skal stå ferdig til skolestart 2015. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

58/14 Foreldreundersøkelser 

Både foreldre til elever på 3. og 6. trinn samt foreldre til elever i SFO 2. trinn har fått 

spørreundersøkelser hjem. Vi har spredd informasjonen så godt vi har kunnet, direkte 

brukernavn og passord til foresatte på epost. Her har 42% svart. Vi har sendt hjem egen 

konvolutt med navn til foresatte i SFO. Svarprosenten på SFO-undersøkelsen er 64%.  Vi 

hadde håpet og forventet at de foresatte hadde tatt seg tid til å svare.  

Det er lite grunnlag å jobbe videre med svarene og gjøre endringer som følge av svarene  

når så få svarer.  

 

FAU-leder vil ta saken med tilbake til FAU, og diskutere hvilke tiltak FAU kan gjøre for å 

sikre ar svarprosenten økes. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. FAU tar opp saken i 

førstkommende møte. 

59/14 Elevenes arbeidsmiljø. 

Vi har gjennomført elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen på skolen. 

På en skala fra 1-5 der 1 er dårligst svarer elevene våre fra 5.-7.trinn slik: 

 

 

Enhet: Gausel skole       

Gausel skole, Grunnskole, Læringsmiljø, 

Elevundersøkelse, Offentlig,        
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Indikator og nøkkeltall 
2013-2014, 

7.trinn 

2014-

2015, 5.-

7.trinn 

  

Trivsel 4,6 
4,3 

  

Støtte fra lærerne 4,7 
4,5 

  

Støtte hjemmefra 4,5 
4,4 

  

Faglig utfordring 4,2 
  

  

Vurdering for læring 4,0 
3,9 

  

Læringskultur 4,0 
4 

  

Mestring 4,4 
4,2 

  

Motivasjon 4,3 
3,9 

  

Elevdemokrati og medvirkning 3,7 
3,7 

  

Felles regler 4,4 
4,3 

  

Mobbing på skolen 1,3 
4,6 

  

Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller 
oftere (prosent) 

7,1 
  

  

 

Legg merke til at indeksen for mobbing er snudd i undersøkelsen 2014-2015. 

De ulike trinnene får svarene på sin elevgruppe og går igjennom resultatene med elevene 

og vurderer tiltak som må gjøres. Elevundersøkelsen har en svarprosent på 92. 

 

Trivselsundersøkelsen for 2.-4. trinn blir lagt fram i møtet. Resultatene viser at det er en 

høy grad av trivsel, og resultatene er omtrent som i fjor. Vi må fortsatt ha fokus på 

klassemiljøet og kontinuerlig jobbe forebyggende. 

 

 

Vedtak: driftsstyret tar saken til etterretning.  
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60/14 Nasjonale prøver 5.trinn 

Resultatene er ikke lagt ut i Skoleporten ennå, men ut fra dataene ser vi at Gausel skole 

også dette året ligger til dels godt over snittresultatene for landet.   

Prøvenes viktigste funksjon er at lærerne kan se hvilke grep som må gjøres i 

undervisningen for at elevene skal kunne ha en god utvikling. 

Resultatene gjennomgås for hele kollegiet der vi ser på de ulike oppgavetypene og 

hvordan vi scorer på dem. Dette for å kunne vurdere vår egen undervisning. 

Foreløpig har vi ikke tall som vi direkte kan sammenlikne fra i fjor.  

 

fag Nivå 1 ( skole/ 

nasjonalt) 

Nivå 2 Nivå 3 

engelsk 14/25 57/50 29/25 

regning 14/29 62/50 25/26 

lesing 13/23 61/51 26/26 

    

 

Rektor leger fram tallene for de siste årene, og vi ser at elever som scorer på laveste nivå, 

har jevnt over vært synkende de siste fem årene på alle tre prøvene. Vi skulle likevel 

gjerne sett at vi klarer å få flere elever opp på nivå 3. Resultatene i regning ser ut til å 

gjøre en dupp for to år siden: Kan det ha en sammenheng med at prøvene da ble digitale? 

På grunn av ny framstillingsmetode vil vi fra inneværende år kunne direkte sammenlikne 

tallene fra år til år. 

 

Vedtak: driftsstyret tar saken til etterretning.  

 

61/14 Neste års 1.trinn 

Etter innskrivingen i høst ser det ut til at Gausel får 55-56 elever på neste års 1.trinn. 

Dersom dette tallet holder seg, er det første året av de seks siste årene vi kun får 2 klasser 

på 1.trinn.  

 

Vedtak: driftsstyret tar saken til etterretning.  

 

62/14 Trafikksituasjonen rundt skolen 

Driftsstyret og FAU har sendt svar på høringen om Trafikksikkerhetsplan for Stavanger 

kommune. 

 

«Høringskommentar fra Driftsstyret ved Gausel Skole: 

 

Gausel Skole er samlokalisert med British International School of Stavanger som 

tilsammen har over 1000 elever. Elevmassen på BISS kommer fra store deler av 

Stavanger området og blir naturlig nok busset til skolen. Elever, lærere, barnehager og 

boligområdet forøvrig benytter seg av en og samme vei. Skolene har de siste årene økt 

betydelig i størrelse uten at det er blitt gjort noen form for tilpasninger i veinettet. Slik 

det fremstår for brukerne nå, er kapasiteten og løsningene på veinettet i området ikke 

dimensjonert for trafikken og utgjør en trafikkrisiko for både trafikkanter og 

fotgjengere. Dette gjelder både  tilkomstvei og steder for henting og levering. 

 

Driftsstyret ved skolen meldte inn bekymringsmelding til Park og vei sjefen 01.01.2014. 
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Vi skulle gjerne ha sett at denne problemstillingen var blitt dekket i planen og anmoder 

om at saken tas med ved første anledning.» 

 

Skole, FAU og driftsstyret har sammen sendt brev til foresatte om de kortsiktige endringene 

angående parkering. (se vedlegg). 

 

Leder for driftsstyret har også vært i kontakt med park og vei, og orienterer styret om saken. 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar saken til etterretning og vil jobbe videre i samarbeid 

med FAU for å utbedre trafikksituasjonen rundt skolen. 

 

 Eventuelt: Ingen saker meldt. 

 

Berit Mæle Thuestad,  

rektor 


