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Møtereferat
Gruppe: FAU – Gosen skole
Møtested: Gosen skole, møterommet ved hovedinngangen

Møtedato/
-tid:

Tirsdag 07 mars 2023, 19:00 -20:30

Deltakere: FAU-representanter, evt. også vara,  rektor (forslag møter på deler av
møte)2022-23 FAU og klassekontakter Gosen skole (1)

Kopi til:

Sak nr.:
001/2023 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

002/2023 Orientering v/rektor.
● eksamen 2023 datoer. Kunngjøring trekkfag 12.mai. Skriftlig

eksamen i perioden mandag 22.mai-torsdag 25.mai. LGE i juni.
● nye 8. trinn elevtallet. 120 elever.
● Drift eksil. Lønn
● Prioritering av innkjøp av lærebøker på ulike trinn, samt headset

og mikrofoner.
● Tilsettinger. To nye er ansatt. En realist og en filolog. Tre i

inneværende vikariat får fast ansettelse.
● Evalueringer- skolens planer (periodeplan, ½ årsplan og 3 års

plan
● Evaluering revy. Skolen skal bruke tid på å evaluere revyen, og se

på om de elevene som ikke er med, får et godt nok
opplæringstilbud i den tiden det er revy.

● Presentasjon av resultatene av elevundersøkelsen. Ganske like
som for kommunen samla sett.

mailto:gosen.skole@stavanger.kommune.no
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10L5ePDxI3PNerS-is64h_f_GW6AUf6_IEu00mBtV4sI/edit#gid=436241758


003/2023 Info 17 mai feiring v/Margrete.

17 mai komitteen lager et skriv som sendes ut til alle foreldre og elever
der de takker for støtten og for at Gosen deltar i å skape en felles
tradisjon på Madla. 17 mai komitteen ønsker at elevrådet på Gosen
holder 17 mai talen. Margrete kontakter elevrådet. Det ble bestemt at
Gosen ikke opptrer på selve arrangementer da dette krever for mye
organisering og bruk av tid i skoletiden. FAU bidrar med midler til å
dekke premiering til klasse med beste oppmøte.

004/2023 Kick-off Natteravnene v/Magrete
Venter på svar fra tidligere natteravner som ønsker felles foreldremøte i
gymsalen. Trekkplaster Rune Bjerga. Satser på å få dette i stand før
påske.

005/2023 Sommerball? Margrete kontakter elevrådet for å lodde stemningen om
det er ønskelig at det arrangeres sommerball. Hvis ja kontakter hun
klassekontaktene i 9.- og 10.klasse for å lodde stemningen mht ansvar
for arrangementet. Dette blir eventuelt torsdag uke 23 eller i uke 24.

saksnr/år Info/sak fra klassene.
● Innmeldt sak ang mobilbruk i skolen v/Margrete og rektor.

Vanskelig å håndheve regler fordi mobilen er elevens private
eiendel. Rektor fremmer forslag overfor elever, ansatte og foreldre
fra høsten om at skolen skal være mobilfri. Margrete tar saken
(ønske om mobilfri Stavangerskole) videre til KFU.
Fau henvender seg til klassekontaktene og ber de komme med
innspill fra foreldrene.

saksnr/år Eventuelt.

Referent: Gunn Kathrin


