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MØTEREFERAT - #08/2020 
 

Møtedato: Onsdag kl. 20:00 – 21:30 
Møtested:  Aulaen, Gausel skole 
 
Møtedeltakere:  

Rolle/rep.: Navn: Oppmøte: 
1. Trinn Ida Vivoll  
2. Trinn Nelly Bondhus (vara)  
3. Trinn Marianne Stedje  
4. Trinn Trine Forus Jakobsen Ikke til stede 
5. Trinn Ubesatt  
6. Trinn Astrid Tingstveit  
7. Trinn Guttorm Andreasen Ikke til stede 
SFO Ida Vivoll  
Leder Snøgruppen   
Leder Miljøgruppen Linda Skjæveland  
Leder 17. Mai Komité   
Sekretær Berit Refve Vik  
Kasserer Kine Lalid Ikke til stede 
Nestleder Line Therese Haugland  
Leder 
Rektor 

Nikolai Lyngø 
Henning Aastvedt (Første del av 
møtet) 

 

 

 

AGENDA: 

Saksnr. Beskrivelse: Ansvarlig Type 

09 – 
20/21 

Oppmøte registrert 
Innkalling og referat godkjent 
Saker til eventuelt  

Leder - FAU O 

10 - 
20/21 

Velkommen til nye FAU representanter   

11 – 
20/21 

Informasjon fra rektor 
• Godt oppmøte på foreldremøtene 

• KFU/mobbeombud hadde foredrag i forkant av møtet, 
rektor snakket litt hvordan man søker å håndtere saker på 
Gausel skole 

• Fagfornying har fortsatt høyt fokus på skolen. Strategi, 
arbeidsmetodikk, vurderingssamtaler o.l gjennomgås i 
dette arbeidet 

• Coronasituasjon med gult nivå reduserer samhandling i 
lærerstaben, men generelt er det få begrensninger med 
dette smittenivået vi har nå 

• Hendelse med demontering av sykkelbremser på skolen. 
Skolen har forsterket observasjon av sykkelstativene.  

• Det har vært noen bemanningsutfordringer, men disse 
løses fortløpende.  

Leder – FAU O 
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• Når det gjelder sosiale aktiviteter for klassene utenom 
skoletid oppfordres det til å tenke gjennom gjeldende 
smittevernreglene nøye. Enn så lenge er én kohort én 
klasse, og man kan ikke ha arrangement på tvers av trinnet.  

• Dersom man må permittere elever pga høyere 
(coronarelatert) sykefravær blant lærerne, vil man i første 
omgang permittere 7. trinn, og nedover. De minste barna 
vil skånes så sant det er mulig, for å legge til rette for at 
foreldre fortsatt kan stå i jobb.  

12 – 
20/21 

Pulsen 

• Generelt: mange opplever økt slitasje på 
klassemiljøene nå etter at man har vært veldig tett på 
hverandre som kohort over lengre tid. Man opplever 
forverring av klassemiljø, og mange er sosialt slitne. 

FAU O 

13 – 
20/21 

Årshjul: mange aktiviteter på kort sikt avlyses. Vi kommer 
tilbake med nytt oppdatert årshjul.  

  

14 – 
20/21 

Info og oppfølging grupper:  
Miljøgruppen, Snøgruppen, 17.Mai. 
 
Miljøgruppen 
Miljøgruppen har fått tak i reflekser og klassene vil få utdelt 
reflekser på refleksdagen. Det blir også laget refleksløype 
etter klokkestilling i skogen, og hvor hver klasse vil få tildelt 
en tid.  
 
Snøgruppen 
Kommer med mer informasjon når ny gruppe er på plass 
 
17-mai komiteen  
Kommer med mer informasjon når ny gruppe er på plass 
 

Gruppeledere  O 

    

    

15 – 
20/21 

Eventuelt 

• Gausel skole er ikke påvirket av «hjertesone» saken 
som stod i Aftenbladet en tid tilbake. Dette innebærer 
begrensning av kjøring inn til selve skolen. Vi får mer 
informasjon dersom dette også blir aktuelt for Gausel 
skole.  

• Foreldre har ikke lov å gå inn i skolebygningen uten 
avtale. Det er viktig at dette opprettholdes.  

• Husk at det ikke er lov å parkere i rundkjøringen ved 
skolens dropsone. Det forhindrer spesielt busser å 
komme frem, som kjører barn til/fra svømming.  

• Ved sosiale arrangement utenfor skolen er det viktig 
at gjeldende smittevernregler opprettholdes.  
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16 – 
20/21 

Aksjoner 
 
Aksjon: lande årshjulet/aktiviteter pr klassetrinn i eget møte 
Nikolai, Line Therese, Berit og Trine.  

  

 
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 

Onsdager 15:30 – 16:30 

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 Fullført 26. aug #5  

30. sep #8 Fullført 28. okt #6  

3.nov #9     

1.des #10  16. des #7  

 


