
 

 
 

 
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 21. november 2018, 19:00 - 21:00 
Deltakere: Fau, rektor. Forfall: Tore Renberg, Evert Flier, Jon Rune Evertsen  
Kopi til:  
 

Sak nr.:  
39/18 Godkjenning av møtereferat fra 24. oktober 2018. 

Ingen merknader 
 

40/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. 
Ingen merknader 

41/18 Orientering v/rektor 
Utviklingssamtaler i gang. Alle trinnene godt i gang med årets skole. 
Fremdeles noe uro i 8.trinn. Klassene begynt med juleaktiviteter. 
Skolesjefens forslag til skolerute 2019-20 støttes av Gosen Skole 
 

42/18 Driftsstyresaker.  
Regnskap: Ligger på 5% overforbruk ift budsjett 
Driftstyreordningen: Fortsetter mens ny styreform er testet og evaluert 
Sanitære forhold: Avfallsmuligheter på jentetoalettene skal bedres 
Datoer for driftstyremøter: 20.feb, 10.april + et i slutten på mai 
  

43/18 Utsjekk og gjennomgang av FAU-oppgaver: 
• Skolemiljøutvalget: Første møte avholdt. Evert Flier leder. 

Mobilfri skole tema for første møte. Det er stemning for å teste ut 
dette. 

• Driftsstyret: Se 41/18  
• Natteravnsstyret: Oppdateres neste møte 



• Julemarked: Informasjon om markedet sendt til alle 
klassekontakter.  Anne G dobbeltsjekker om alle klasser er i gang 
med forberedelser. FAU skal ha bod med salg av gløgg. 

• Juleball: Alle foreldrevakter besatt. 
• Sponsorkomite for Gosenrevyen: Allerede nå er total 

sponsorinntekt fra fjorårets revy nådd.  
• Trafikksikkerhet: Utsettes til neste møte 
• Foreldremøte m/tema: Jobbes med foredragsholdere og opplegg 

for tema mobilfri skole. Tentativ dato 26.mars 
• Sosialt treff for foreldrekontakter og FAU-medlemmer : 

Planlagt hos FAU formannen og invitasjoner sendt ut. 
 

44/18 Diskusjonstema: Papirbøker kontra nettbøker/andre plattformer 
 
Rektor orienterte om at pga ny læreplan vil det ikke bli kjøpt inn nye 
papirbøker. Digitale læreplattformer og bruk av internett blir stadig 
vanligere. Det gir lærere og elever både mange nye muligheter og noen 
utfordringer 
 

45/18 
 

Diskusjonstema: Hvordan kan vi som FAU og foreldre involvere oss for å 
forhindre mobbing på sosiale media? 
Blir tatt opp som en del av foreldremøtet i vår. 
 

46/18 FAU møtedatoer våren 2019: 
16.januar, 13.februar, 3.april 
 

47/18 Info fra klassene. 
Ingen innspill 
 

48/18 Diskusjon rundt utvikling av gjenger i nærområdet. 
Aksjon: FAU formann tar opp i møte i ”Madla-FAU.” 
 

 
 
 
 

 


