
 

 
 

 
Gosen skole 
 
Postadr.: Sophus Buggesgate 13, 
4041 Hafrsfjord 
Besøksadr.: Sophus Buggesgate 13 
Telefon: 51599300 Faks: 51599301 
E-post: 
gosen.skole@stavanger.kommune.
no  
www.stavanger.kommune.no 
Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Referat 
 
Gruppe: FAU – Gosen skole 
Møtested: Gosen skole, møterommet ved hovedinngangen 
Møtedato /tid: Onsdag 16. januar 2019, 19:00 - 21:00 
Deltakere: Leder Tone Aanderaa Kiste 9C, Mari Mæland Nilsen 8A, Evert Flier 

8B, Ninette Hoem Hegre 8C, Målfrid Nevgad 8D, Nils Alexander 
Hoem Hegre ATO, Kristin von der Lippe 9B, Arne Stian Myklebust 
9D, Tore Renberg 10A, Siw Mæle 10B, Hege Myhre 10C, Hilde 
Solberg rektor 

Kopi til:  
 

Sak nr.:  
01/19 Godkjenning av møtereferat fra 21. november 2018 

OK 
 

02/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
OK 
 

03/19 Orientering v/rektor 
21. desember var det julekonsert i kirken 
4. januar var 9.-10. trinn var på konserten Play Attention i Stavanger 
Forum, solidaritetskonsert til inntekt for Unicef 
10 lærere ved Gosen skole deltok 8.-12. januar på den anerkjente 
Utdanningskonferansen ICSEI. Temaet i år var utfordringer og muligheter 
for skoler og utdanning i en tid som er preget av forandring, utfordringer 
og nye krav.  
Revyen er under opptrapping for 9.-10.trinn, mens 8. trinn har opplegg m. 
mobilfri revyuke 
10. trinn forbereder søknad til vgs + gjennomfører prøvemuntlig 
9. trinn planlegger hospitering i arbeidslivet i uke 10 
Det rigges opp et digitalt rom på skolen som test av framtidens 
klasserom 



Det planlegges ny biblioteksløsning knyttet opp mot Sølvberget 
Skolen deltar i kampanjen « Er det delbart» som politiet arrangerer 18. 
feb. 
 

04/19 Driftsstyresaker 
Skolen har svart på skolesjefens spørsmål om mobiltelefonbruk på 
skolen. Ulike oppfatninger om mobilbruk framkom av svaret vårt.  
 
Neste driftsstyremøte er i februar. På agendaen da er 
foreldreundersøkelsen, elevundersøkelsen, budsjetter og nasjonale 
prøver. 
 

05/19 Utsjekk og gjennomgang av FAU-oppgaver: 
• Skolemiljøutvalget 

neste møte er 23. januar 
• Driftsstyret  
• Natteravnsstyret 
• Julemarked 

Det ble ytret ønske om at lærerne er tilstede under julemarkedet 
neste år 

• Juleball 
litt vanskelig å få vakter til å stille fra alle klassene. En løsning kan 
være at klassekontaktene fordeler ansvarsoppgaver til alle 
foreldre i begynnelsen av skoleåret. Eksempel på 
fordelingsskjema fra 9B gjennomgås på neste FAU-møte før det 
kan inkluderes i infomateriell til alle nye klassekontakter fra neste 
skoleår 

• Sponsorkomite for Gosenrevyen  
Det planlegges en middag på restauranten Gaffel og Karaffel hvor 
elevene serverer til inntekt for revyen 

• Dugnad vår  
• Vårball 
• Trafikksikkerhet 

FAU har vært i kontakt med Trygg trafikk, og fått oversendt 
materiell til kampanjen «Sykle med hjelm».  Gosen skole kan bli 
pilotskole i Rogaland. 3 dagers opplegg som tar lite av 
undervisningstiden. FAU anbefaler at kampanjen gjennomføres. 
Skolemiljøutvalget orienteres på neste møte. Rektor tar dette opp 
med elevrådet og personalet i vår, og kampanjen vil kunne 
gjennomføres i august/september. 

• Foreldremøte m/tema 
Mobilfri skole   
Dato: 26. mars  Sted: gymsalen 
Innlegg v/ rektor Finn Lea ved Kannik skole og forsker Kolbjørn 
Brønnick. Avsluttes med åpen diskusjon. 
Invitasjon sendes ut til både foreldre og elever, samt Revheim og 
Smiodden skole. 

• Fest for foreldrekontakter og FAU-medlemmer  
Vellykket gjennomføring 5. desember. Anbefales at arrangementet 
gjentas årlig. 



 
06/19 Bydels-FAU for Madla ønsker å innhente erfaringer med Chromebook fra 

elever og foreldre ved skolene i bydelen.  
FAU innhenter erfaring fra Gosen-foreldre gjennom et google-skjema. 
Nils lager dette til neste møte. 
 

07/19 
 

Revheim skole har sendt oss en forespørsel til Gosen og Smiodden 
angående samarbeid om foreldremøter med tema. Dette er en god idé, 
og vi inviterer dem til vårt møte i mars. 
 

08/19 Forespørsel fra natteravnerne om temakveldsamarbeid: Utsettes til neste 
møte 
 

09/19 FAU ønsker ikke å være distributør for administrativ info. Rektor formidlet 
utfordringer i det tekniske systemet. Kan vi foreldre påvirke kommunens 
valg av system gjennom bydels-FAU? Tone bringer spørsmålet videre 
dit. 
 

10/19 
 

Møtedato for skoleårets siste FAU-møte er en uke før driftsstyremøtet 
som er satt til 5. juni. PMN: Onsdag 29. mai er dagen før 
Kristihimmelfartsdag. Det avklares på neste møte om det vil være 
fordelaktig å flytte møtet til tirsdag 28. mai. 
 

11/19 Info fra klassene 
 

12/19 Eventuelt 
Forslag til sak om bøker og lesing på møtet 3. april. 
 

 
 
 
 

 


