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MØTEREFERAT FAU - #02/2021-22 
 

Møtedato: Tirsdag 5. okt 2021  kl. 19:30 – 20:30 
Møtested:   
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Katrine Nygård Gausel   
2. Trinn Marianne Stedje  
3. Trinn Tove Tjøstheim  
4. Trinn Henriette Monan Husebø  
5. Trinn Cathrine Grude  
6. Trinn Marit Fjogstad  
7. Trinn Helen Leary  
SFO Tove Tjøstheim  
Leder Snøgruppen   
Leder Miljøgruppen   
Leder 17. Mai Komité   
Sekretær Berit Refve Vik  
Kasserer Berit Refve Vik  
Nestleder Line Therese Haugland  
Leder 
Rektor 

Astrid Tingstveit 
Henning Aastvedt  

 

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

07 – 
21/22 

Oppmøte registrert 
Innkalling godkjent 
 

Leder - FAU O 

08 – 
21/22 

Informasjon fra rektor 
• Gausel skole fikk 2.plass på Beintøft! 

• Elevene har tatt skolegården tilbake, og er veldig fornøyd 
med at alt nå er åpent og fritt 

• God kontroll på ressurssituasjonen, noen nye ressurser er 
på plass for å erstatte lærere som skal ut i permisjon 

• Elevene har fått i oppdrag å dekorere undergangene på nye 
bussveien, her pågår møteaktivitet med utbygger 

• Refleksdagen blir onsdag 20. oktober 

Rektor O 

09 – 
21/22 

Pulsen:  

• 1. klasse: Ingen kommentarer 

• 2. klasse: Stor glede for 2. klasse å få faddere i år 

• 3. klasse: Ingen kommentarer 

• 4. klasse: Spørsmål til snødagkonseptet – innspill fra 
foreldrene om man skal vurdere andre alternativ 

• 5. klasse: Spørsmål om behov for dugnad – tilsvarende 
som det har pleid å være ifm 17. mai. Opplever at 

Alle O 
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sykefravær har blitt fulgt opp av andre lærere på en 
god måte 

• 6. klasse: Som 4. klasse, spørsmål til snødagkonseptet 
– innspill fra foreldrene om man skal vurdere andre 
alternativ. Har også begynt å se litt på klassetur, og 
etterspør gode alternativ å velge mellom og 
retningslinjer for priser, egenandel o.l.  

• 7. klasse: Spørsmål ang. Mat og Helse for klassen(e) 
som ikke fikk gjennomført i fjor. Svar fra Rektor: 
lærerne har fått oppfordring om å få dette inn i andre 
fag, der hvor dette er mulig 

• SFO:  

10 – 
21/22 

Info og oppfølging grupper: Miljøgruppen, Snøgruppen, 
17.Mai. 
 
Ingen saker på gruppene i dagens møte.  
 
Miljøgruppen 
 
Snøgruppen 
 
17-mai komiteen  
 

Gruppeledere  O 

    

11 – 
21/22 

Eventuelt:  

• Lego-leauge: Skolen har to sett med utstyr, og det er 
kommet opp forslag om foreldredrevet opplegg. 
Skolen jobber også med opplegg rundt dette. Vi sørger 
for en dialog på dette.  

• Trafikksituasjonen: Bekymringer rundt skolevei pga all 
byggeaktivitet på FV44 og Dykjelbakken. FAU har hatt 
møte med utbyggerne for gjennomgang av plan for å 
ivareta elevenes sikkert og trygg skolevei.  
 

Leder  

 12 – 
20/21 

Oppsummering og aksjoner 
 
 
 

  

    

    

 
Type sak:  Orienteringssak = O, Beslutningssak = B, Diskusjonssak = D 
Forfall meldes. Ved forfall meldes også hvem som stiller som vara. 
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Møter 2020/2021: 

FAU møter (tirsdag) – kl 19:00-20:30 

Informasjon om møtetider kommer 

Samarbeidsutvalg / Skolemiljøutvalg 

Onsdager 15:30 – 16:30 

Informasjon om møtetider kommer 

Dato: Møte # Status: Dato:  Møte #  

31. aug #1 Avholdt 6. okt #1 Avholdt 

5. okt #2 Avholdt 1. des #2  

 #3  2. feb #3  

 #4  27. apr #4  

 #5  1. jun  #5  

 #6     

 #7     

 #8     

 #9     

      

 


