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MØTEREFERAT - #06/2020 
 

Møtedato: Tirsdag 02.06.2020 kl. 19:00 – 20:30 
Møtested:  Lærerrommet, Gausel skole 
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Jorun Beate Vassøy-Breiland  
2. Trinn Berit Refve Vik  
3. Trinn Trine Forus Jakobsen  
4. Trinn Kjartan Melberg Ikke tilstede 
5. Trinn Lene Bailey Ikke tilstede 
6. Trinn Guttorm Andreasen  
7. Trinn Borgfrid Møen På telefon 
SFO Jorun Beate Vassøy-Breiland  
Leder Snøgruppen   
Leder Miljøgruppen Linda Skjæveland  
Leder 17. Mai Komité   
Sekretær Berit Refve Vik  
Kasserer Kine Lalid  
Nestleder Line Therese Haugland Ikke tilstede 
Leder 
Rektor 

Nikolai Lyngø 
Henning Aastvedt (Første del av 
møtet) 

 

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

24 – 
2020 

Oppmøte registrert 
Innkalling og referat godkjent 
Saker til eventuelt  
Gjennomgang av aksjoner 
 

Leder - FAU O 

25 – 
2020 

• Informasjon fra Rektor, tilbakemelding til FAU 

• Oppdatering på Covid-19 situasjonen 

• Generell informasjon fra skolen 

• Klassevise avslutninger 

• Oppfølging av STOLT elever 

• Spørsmål og svar 

Leder – FAU O 

26 - 
2020 

Pulsen 

• 1. trinn: Noe usikkerhet knyttet til retningslinjer for 
bursdagsfeiring. Kommentar fra FAU: FHI skal ha 
utarbeidet retningslinjer for dette. 

• 2. trinn: Fornøyd med skoleopplegget, litt mer 
usikkerhet knyttet til SFO 

• 3. trinn: Noe usikkerhet knyttet til retningslinjer for 
bursdagsfeiring. Kommentar fra FAU: FHI skal ha 
utarbeidet retningslinjer for dette.  

FAU O 
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• 4. trinn: - 

• 5. trinn: - 

• 6. trinn: Usikkerhet rundt planlagte/under planlegging 
foreldrearrangerte turer for kommende 7. trinn – vil 
det være mulig å gjennomføre disse? Kommentar fra 
Rektor: anbefaler å sjekke opp med stedene om det er 
gjennomførbart med tanke smittevern.  

• 7. trinn: Fornøyd med opplegg og program for 
avslutningsfesten, som vil være trinnvise 16., 17. og 
18. juni. Vært noe forvirring rundt hvem som har 
ansvaret i planleggingen. Lundsvågen for 7. trinn er 
dessverre avlyst. På offisiell avslutningsfest kan begge 
foreldre være med, men ikke søsken.  

• STOLT: Har vært utfordringer rundt transport til 
skolen, og noe ulike ønsker rundt opplegget på skolen.  

• SFO: Ingen tilbakemeldinger 

25 -
2020 

Informasjon fra rektor 

• Planleggingsdag gjennomført og planer for høsten er 
lagt. Få endringer av lærere pr klasse, men noen få 
bytter. Skolen vil kommunisere detaljene når alt er 
klart.  

• Høsten 2020 vil 2., 3., 4. og 7. trinn få svømming i 
Hetlandshallen. 

• Nytt fag for 6. trinn: Koding. Man vil bruke First lego 
league.  

• Vil være 4 planleggingsdager før skolestart 11-14 aug. 
og i tillegg 13. nov. og 25. mai. 

• Skoleavslutning for 7.trinn: klassevis i aulaen. 
Tradisjonelt program.  

• Nå er 1 klasse = 1 kohort. Trinnvise friminutt. Vanlig 
timeplan fra 3. juni. 

• Planlegging av foreldremøter vil skje etter melding fra 
regjeringen 15. juni ift på størrelse på mulige 
samlinger.  

• Besøksdagene for 1. trinn blir gjennomført klassevis i 
uke 24. Foreldremøter for skolestarterne vil 
gjennomføres før første FAU møte til høsten. 
Informasjon til skolestarterne er på vei i posten.  

Rektor 
 

O 

26 – 
2020 

Info og oppfølging grupper:  
Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Starter planlegging av aktivitetsdag til neste skoleår. 
Usikkerhet med dagens regler for antall personer som kan 
samle på et sted.  
 

Gruppeledere  O 
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Snøgruppen  
Ingen aktiviteter på nåværende tidspunkt.  
 
17-mai komiteen  
Ingen aktiviteter på nåværende tidspunkt.  

27 – 
2020 

• Vi vil velge en STOLT representant til fau til høsten. Vi 
vil komme tilbake med mer informasjon. Vi ønsker å 
jobbe for økt åpenhet rundt STOLT, men samtidig 
opprettholde personvern. 

• 1. klasse representanter til FAU vil komme på plass så 
fort disse er valgt tidlig høst 2020.  

  

    

    

 

Eventuelt 

• Klassevise avslutninger, fortrinnsvis utendørs, kan 
gjennomføres for de som ønsker det. Uten søsken, én 
foreldre og ingen matlaging (is og brus er lov). 
Informasjon vil oversendes til klassene.  

 
Beslutninger 

• Dagens FAU blir sittende til nye klassekontakter er 
valgt og på plass.  

  

 
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: 

FAU møter (tirsdag) – kl 19:00-20:30 Samarbeidsutvalg / Skolemiljøutvalg 

Dato: Møte # Status: Dato:  Møte #  

7. jan #1 Fullført 29. jan #1 Fullført 

4. feb #2 Fullført    

3. mar #3 Fullført 18. mar #2 Uavklart 

31.mar #4 Fullført 22. apr #3 Fullført 

5.mai #5 Fullført 19. mai #4  

2.jun #6 Fullført    

1.sep #7  26. aug #5  

6.okt #8 KFU? 28. okt #6  

3.nov #9     

1.des #10  16. des #7  

 


