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Sak nr.:  Ansvar 

7/15 Innkalling godkjent 

8/15 Referat fra møtet 06.januar 2015 godkjent 

9/15 Økonomi: 

Årsforbruket viser et resultat på 101.06 % eller 406 000 kroner. Vi har kjøpt inn bøker, 

papir og materiell for ca. 180 000. 

Budsjettet for 2015 er ikke kommet enda, men så snart det foreligger, vil det bli lagt fram i 

DS. Det er på det rene at noe innsparing vil det bli. Dette kombinert med en 

elevtallstagnasjon, vil høyst sannsynlig føre til noe strammere rammer for 2015. For våren 

2015 har vi forpliktelser i forhold til ansatte. Derfor må vi regne med å ta den største 

innstrammingen i høsthalvåret. Driftsstyret etterspør størrelsen på nedskjæringene, men 

dette er vanskelig å si noe om. Rektor vet at det er lagt ut en innsparings-pot på 200000 på 

alle skoler, men hva det blir utover det får vi først vite når budsjettet foreligger. 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

10/15 Personalsituasjonen. 

Sykefraværet for skolen er for 2014 estimert til 6,64% for kollegiet totalt inklusive korttid 

og langtidsfravær. Korttidsfraværet, sykefravær fra 1-16 dager er 2,29% mens 

langtidsfraværet, fravær over 17 dager, er 4,35%. Samlet fravær i 2013 var 9,85%. Det er 

gledelig å se at fraværet har gått ned. 

 

Vi har nå tilsatt spesialpedagog i den ledige stillingen. Hun kan starte hos oss ca. 20 april. 

I perioden fra 22. februar til 20 april, prøver vi å sette sammen et midlertidig ordning for å 

fylle den ledige stillingen. 
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For tiden er vi i gang med planleggingen av neste skoleår. Budsjettene våre avgjør hvor 

mange personer vi kan ha tilsatt. Ut fra prognoser, kan det bli aktuelt å tilsette 2-4 lærere 

avhengig av hvor mange av de som er i permisjon som kommer tilbake. Budsjettet ventes 

klart i løpet av uka. 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

11/15 Elever neste skoleår 

Gausel skole får kun to klasser på neste års førstetrinn. Pr i dag har vi sendt ut tilbud til 48 

elever. Trolig vil vi også få noen elever på STOLT (særlig tilrettelagt opplæringstilbud) 

slik at trinnet vil bli et sted mellom 52-54. Det betyr at vi ikke tar inn elever på fritt 

skolevalg for kommende førsteklassinger, med unntak av de som har søsken på skolen.  Vi 

har jatt et samarbeid i bydelen for elevplassering. Alle elevene får nærskoleretten innfridd, 

men antall nye førsteklasser neste skoleår, gjør det vanskelig å innfri fritt skolevalg. Vi har 

et felles mål i bydelen om å gjøre alle skolene mest mulig robuste for driften av skolene. 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

12/15 Driftsstyret og konstituering 

I fjor ble det diskutert hvorvidt FAU og driftsstyret skal konstitueres fra januar til januar. 

Jeg ser av driftsstyreskoleringen at dette er vanlig praksis. Skal vi fortsette som før fra 

august til august, eller skal vi tilpasse oss vanlig praksis? 

Det er ingen store og sterke meninger i DS, men det er viktig at vi er oss bevisst det valget 

vi gjør. 

Kontinuiteten over i et nytt skoleår for FAU vil sannsynligvis bli bedre ivaretatt dersom vi 

lar både FAU og DS følge kalenderåret. To av DS representantene skal på skolering i DS-

arbeid og kan gjerne komme med innspill på neste møte. FAU-leder vil ta saken opp i 

FAU. 

Forslag til vedtak: Saken utsettes til neste møte.  

13/15 Trafikksituasjonen-Status 

Fredag 17.januar var trafikkavdelingen på befaring angående trafikksituasjonen i området. 

Skolen var sterk representert med FAU-leder, DS-leder og rektor. Representanter for den 

britiske skolen var også tilstede. 

DS-leder orienterte om befaringen, både om kaoset ved Biss kl. ni og alternative veier for 

inn- og utkjøring i området.  Det kan nok bli en kortsiktigløsning der rabatter bli fjernet og 

parkeringsforbud innført. På lengre sikt må det gjøres noe med innfartsveien til området. 

Trafikkavdelingen tok dette seriøst, og vil ta kontakt med oss igjen. DS-leder sender en 

liten påminnelse i løpet av mars.  

Elevene hadde gode innspill til trafikksituasjonen; bør det være vakter av elever eller 

voksne som passer på parkering i rundkjøringen og trafikken ved fotgjengerovergangen? 

Kan elevenes innspill kobles opp mot Beintøft som arrangeres hver høst? 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning og FAU-leder 

drøfter med miljøgruppa i FAU hvordan elevenes innspill kan bli benyttet. 

14/15 Elevenes læringsmiljø 

Det har blitt meldt tre saker i Synergi siden nyttår. 

For tiden arrangeres kanonballturnering for 4.-7.trinn. Det er elevrådet som står for 

arrangementet og gjennomføringen. 

Elevene forteller at det er gode og dårlige tapere – og vinnere. Kanonballturneringen skal 

evalueres i elevrådet.  Der er det viktig å få fram hvordan reglene skal være, og hvilken 

oppførsel som er forventet av elever som deltar og som er tilskuere. Kanskje kan det settes 

opp en fair-play premie? 

Nye TL er valgt og de skal på kurs 13.februar. Onsdag 25. februar blir det Kick off i 

skolegården med alle elever og hele personalet.  
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Elevene forteller at jenter på 5.-7.trinn kan være noe ufine mot hverandre. Det bygges 

allianser, og av og til er en på innsiden, andre ganger på utsiden. Det varierer hvem som er 

inne og hvem som er ute. Det foregår baksnakking av flere. Er det noen som alltid er inne i 

gjengen? Det er ikke noen bestemt som ikke er inne i gjengen, det går på rundgang. 

Jentene sier de lar seg påvirke av hvordan de opptrer i forhold til gjengen. Dette er et spill 

som er en kjent måte å herske på. Det betyr ikke at de er greit, og det er viktig at det 

jobbes med holdninger i klassene.  

 

Elevene sier likevel at det er stor trivsel blant elevene noe elevundersøkelsen også 

bekrefter. 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning.  

15/15  Tilsyn.  
Denne gangen er det branntilsynet som har vært her. Det meste er på plass på skolen. 

Riktignok manglet et personalliste over hvem som hadde deltatt på den siste brannøvelsen, 

og en plan for rullering av internkontroll permen. 

 

16/15 Eventuelt. 

Fysisk aktivitet: 

Rektor redegjorde for hvordan fysisk aktivitet foregår på vår skole, og nye tanker om å 

omorganisere denne. Dersom vi skal gjøre det, må vi søke utdanningsdirektoratet om en 

forsøksordning. Hensikten med å nevne saken, er kun at representantene kan begynne å 

tenke på om dette er fornuftig. Saken vil bli tatt opp igjen på neste driftsstyremøte til 

grundigere behandling.  

SFO-tilbud: 

Sfo-leder ønsket DS sitt syn på en spesiell sak for en familie ved skole og dermed gjøre et 

unntak fra den ordinære måten å organisere en 60%- plass på. DS ga sin tilslutning til 

måten SFO-leder ville løse saken på. 

 

Berit Mæle Thuestad,  

rektor 


