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Referat fra SU samarbeidsutvalg nr 1  27.januar   2021 

GOSEN SKOLE  

 

Oppvekst og utdanning  

Gosen skole   

Postadr.: Sophus Buggesgt. 13  

Besøksadr.: Sophus Buggesgt. 13,  

4041 Hafrsfjord  

Telefon: 51 59 93 00.  
www.gosenskole.no  

Org.nr.: NO 964 965 226  

 

 

Gruppe: Samarbeidsutvalg Gosen skole  

Møtested:  Teams  

Møtedato/-

tid: 
Onsdag  27. januar 2021    kl 1530- 1730 

Deltakere: 

Foreldrerepr.: FAU leder Gunn Evy T Hansen og nestleder Elisabeth Hauge 

Larsen  

 

Elevrepr.:    

Oliver K S Sim(elevrådsleder)  

Philip Haaland (nestleder) 

 

Ansattes repr.: Susanne Birkeland andre ansatte, Tone Cecilie Nystrøm og 

Bjørn Birkeland pedagogisk ansatte,  

 

Politiske repr.:  Line Møllerop (Høyre) + vara Tormod Losnedal 

 

Rektor:           Anne-Marthe N. Basso 

Meldt forfall  

Kopi til: 
Foresatte(hjemmesiden), elevrådet, tillitsvalgte og ansatte 

 

 

 

Saker til behandling 

Sak nr Sak 

Oppfølging 
av saker  

11/20 status leirskole 

• Leirskole for 10.trinn juni 2021 Prekestolen basecamp 

• Leirskole Frikvarteret for 9.trinn. Avtale er inngått med virkning fra 
og med høst 2021.  

 
Nytt i saken 270121 
Rektor presenterer utgifter  til leirskoleaktivtet i 2021 

 16/20 Høring nytt ordensreglement for stavangerskolen 
 
Nytt ordensreglement  politisk vedtatt  og til behandling i FAU SU, 
elevrådet og personalet. 
 
Nytt i saken 270121 
SU  vedtar endelig reglement for Gosen skole etter innspill fra elever, 
foresatte og ansatte  

01/21 Regnskap pr  avsluttet måned desember  2020 

02/21 Budsjett 2021 (utsettes til møte i mars da det ikke er kommet 270121) 
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Prioriterte områder drift eksl. lønn.  

• Leirskole 

• Læremidler Lk20 

03/21 Foreløpig kartlegging av behov for nye tilsettinger lærere 
 

04/21 Kartlegginger og undersøkelser 

• Elevundersøkelsen 
Til møte  24. mars 2021 

 
 
  

Sak nr Beskrivelse 

 REFERAT FRA MØTE  25.NOVEMBER 2020  
   
Referatet godkjennes 

 ORIENTERINGSSAKER 
 
Nytt fra:  
1. Orientering fra politiker 

•  Konsekvenser ved HØP er ikke «landet» enda. Spesielt fokus på barnehage.  

• Møte i Oppvekstutvalget i dag 270121- styrket samarbeid mellom hjem/skole. 

• Styrket kompetanse i Stavangerskolen  

• Det er mulig å komme innspill, hvis det er konkrete saker som ønskes skal behandles 
i Oppvekstutvalget.  

 
2. Elevråd v/elevrådsleder 

• Elevrådet er opptatt av bruk av mobilen i friminuttet.  

• Butikken for 10.trinn. Testes ut for å se hvordan det fungerer.  

• Skolehverdagen: rødt er veldig strengt. Var for mye hjemmeskole på rødt. Vil helst  
være på skolen.  

• Eksamen om det blir eller ei.   
 
3. FAU v/FAU-leder 

• Møte 200121 der politiet deltok 

• Det er ønskelig at FAU har et større ansvar for å koordinere Natteravenen. Det  blir 
diskutert i FAU 

• Informasjonen fra skolen er god.  
 
4. Ansatte 

• Elevene savner tilhørighet i storklassene – det har blitt mindre av  på rødt nivå. 
Elevene ønsker å være i storklassene.  

• Elevene imponerer med tanke på å være i karantene og hjemmeskole.  

• Strengt og elevene sitter alene – det er utfordrende å gå den individuelle hjelpen.  

• Elever er mer borte, men en logger seg på Meets møte der elevene som er hjemme 
kan høre lærerne. Da får de med seg opplæring.  

 
 
 
5. Rektor  

• Status LK20  

• Covid 19 smittever 
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• Vår 2021 

• Vedtak nye 8.trinn 2021- 22   
Gosen Skole - Overgang fra 7. til 8.trinn plan for overgangen og kontaktinformasjon 
(minskole.no) 
Sendes ut 29.januar  

            116 elever 8.trinn. Inntak STOLT  mulig klart i uke 5 
 

 Saker til drøfting  

Oppfølging 
av sak(er) 

 

 

11/20 STATUS LEIRSKOLE   

Det er inngått avtale med leverandører av leirskole. Tilbudet og sted ble  presenteret i 

møte. 

 
UTGIFTER LEIRSKOLE 2021 
 
FRIKVARTERET 9.TRINN KULL 07 (BEMANNET) 

Avtalen som er inngått   
Aktivitet Sum 

Opphold 437000 

transport 40000 

lønn 62000 

refusjon? −125000 

 
PREIKESTOLEN BASECAMP 10.TRINN(UBEAMNNET) 

Hvor Rom/Nest Antall pers Netter Pris pr. Pris 

Hikers camp - nest 24 48 2 790 37920 

Preikestolhytta - 4 
sengs rom 5 18 2 1690 16900 

Preikestolhytta - 2 
sengs rom 2 4 2 990 3960 

  70   58780 

      

Aktivitetsdag  138  550 75900 

Nistepakke  138  150 20700 

Middag  138  225 31050 

     127650 

Gruppe 2 - 16-18.juni Antall elever 
Antall 
voksne 

Totalt 
pers   

10A 28 2    

10C 27 2    

Totalt 55 4 59   

      

Hvor Rom/Nest Antall pers Netter Pris pr.natt Pris 

Hikers camp - nest 24 48 2 790 37920 

Preikestolhytta - 4 
sengs rom 3 18 2 1690 10140 

https://www.minskole.no/gosen/Underside/17732
https://www.minskole.no/gosen/Underside/17732
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  66   48060 

 
ESTIMERTE UTGIFTER 2021 

Aktivitet sum inkl lønnsutgifter  

   

Preikestolhytta  (kull 05) 296 490 x 

   

Frikvarteret (fra og med kull 07) 414 000 X 

   

LEIRSKOLEUTGIFTER 2021  710 490  
   

 
Enighet  
SU  støtter planen for innføring av leirskole over 2 år og registrer høye utgifter for å kunne 
gjennomføre leirskole i 2021.  

 

16/20 HØRING NYTT ORDENSREGLEMENT FOR STAVANGERSKOLEN  

Effektueres fra 010121. 

Se utdrag fra teksten her, som det må tas stilling til:  

§ 6 Regler for god atferd 

Det er god atferd å vise hensyn og respekt for andre vise respekt for andres eiendeler være 
hyggelige og høflige mot hverandre bruke et fint språk ta godt vare på skolens eiendeler vise 
nettvett, følge IKT-reglementet og skolens regler for bruk og oppbevaring av utstyr 

Elever, lærere, foreldre og ledelse kan i fellesskap lage egne skoleregler for bruk og oppbevaring 
av private mobiltelefoner, smartklokker og lignende. Hovedregelen er at elevene på barneskolen 
ikke skal bruke private digitale enheter i skoletiden, mens elevene på ungdomsskolen selv får 
være med på å bestemme om de skal kunne bruke private digitale enheter i friminuttene. 

Rektor ønsker innspill og råd på hvordan det skal tilrettelegges hos oss fra alle råd og utvalg.  

Innspill fra elevene 

 

Det er flertall i elevgruppen  der de mener at den kan brukes i friminuttet.  

Innspill fra foresatte 
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Det er flertall blant de foresatte som har svart, at den ikke skal brukes i friminuttet.  

Innspill fra ansatte 

FO og FF mener at elevene kan  bruke mobilen midt-timen. Lærerorganisasjonene ønsker 
ikke at elevene skal bruke mobilen  i friminuttet, da de ser at det har en positiv effekt 
både sosial og på læringen at det er mobilregulering ved skolen.  

Innspill fra ledelsen 

Ledelsen ønsker å lytte til elever, foresatte og ansatte i saken.  

 

Enighet om   
 
Mobiltelefoner, smartklokker og lignende må ikke forstyrre læringsarbeidet. Elevene ved 

Gosen skole kan bruke private mobiltelefoner, smartklokker og lignende, når lærere eller 

andre ansatte tillater dette. 

 

Samtidig ønsker SU en ny behandling høst 2021, da det er vanskelig å evaluere hvorvidt en 

mobilfrie skole påvirker klassemiljøet positivt kontra tiltakene med klassekohorter.  

 

Det er en overordnet enighet  om at mobil ikke skal være tillat, og at personalet ville møte 

elevene med en mild oppfordring om å legge telefonen bort. 

1/20 
 
 

REGNSKAP PR AVSLUTTET MÅNED DESEMBER 2020 

 
 
 



~ 6 ~ 
 

 
 
 
C: MIDLER FØRT COVID 19 SENTRAL KONTO  PR DESEMBER 2020 DER MIDLENE VIL REFUNDERES  

Lønnsutgifter C 19(ekstern konto) 

Ansvar Budsjett Regnskap C 19 ført  i 
regnskap 

Regnskap etter 
C19  

Ordinær 27.897.000 30.717.672 450.747 30.266.925 

STOLT 20.804.000 22.373.203 107.301 22.265.902  

SFO 4.306.000 3.816.051  50.179  3.765.872 

 

Utgifter drift eksl lønn C19 (ekstern konto)  

Ansvar Utgifter  C19 ført i regnskapet Regnskap 

Ordinært 3.142.615 • 172.088 2.970.527  

STOLT 218.376 • 17.381 200.995  

SFO  31.025 • 4.642  26.383 

 
 
D: REGNSKAP ALLE POSTER PR  250121 (VEDLEGG)  
 

E: Regnskap praktisk est fag 
Musikk   38.946 
Gym       38.260   
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K& H     22.920 
M&H     59.918 
Valgfag  52.073 ( inklusiv utgifter  til naturfag) 
 
Regnskap ekstra tildelte midler 175.000 lk20  
138.833 (noen fakturaer er ikke kommet) 
 
 
F: TREND HØST 2020 OG REGNSKAP 2020 

Det er tilsatt  vikarer/midlertidige, som skal dekkes opp sykefravær og  økt belastning på 

ansatte. Det ble pr 191120 gitt fullmakt til rektorene at det  er mulighet  for å  ansette 

midlertidige for å redusere belastningen på ansatte. Aktiviteten er for høy , og må 

stabiliseres vår 2021. Det er brukt ekstra midler til velferd for ansatte, da det har vært en 

svært krevende vår og høst. Verdt å merke seg er at det i summen ligger ca 13 000 som er 

en forhåndsbetalt personalfest. Denne ble ikke gjennomført grunnet C 19.  

G: Overforbruk  

De midlene som vi får refundert jfr pkt C Covid 19 , vil redusere vårt overforbruk. Det er 

også verdt å merke seg at vi vil ikke ta med overforbruket inn i 2021. Allikevel er det viktig å 

merke seg at vi går inn i 2021 med for høy aktivitet dvs for høye lønnsutgifter.  Antall 

stillinger må reduseres jfr sak 3/21.  

 
Enighet om 
SU tar gjennomgangen til orientering. 

2/21 
(til mars-
møte) 
 

BUDSJETT 2021 
Ikke tildelt pr dd flyttes til møte i mars 

3/21 FORELØPIG KARTLEGGING AV BEHOV   

1 
Aktive ansatte vår 2021 81,3 

2 
Vikarer  av  81,3 7,1 

1 
Aktive ansatte  høst 2021 77,1 

2 
Vikarer  av 77,1 3,0 

 Reduserte årsverk  effektueres høst 2021  4,2 

 Kostnader en lærerstilling  55000 

 
Endringer i fast ansatte tentativ plan  
 
 
Enighet om  
 
SU tar gjennomgangen til orientering 

 UNDERSØKELSER OG KARTLEGGINGER 

4/21 Elevundersøkelsen 
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Saken presenteres i mars møte, da skolen er i prosessen med arbeidet sammen med 
elevene.  
Enighet om 
SU tar saken til orientering og at saken flyttes til møte i mars.  

Annet  MØTEPLAN VÅR 2021 

  
Datoer  
Onsdag  24. mars 1530- 1730 
Onsdag  12. mai    1530 – 1730  
 

 
Anne-Marthe N. Basso 
rektor/sekretær 
 

Vedlegg    

Årshjulet 
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Tidsperiod Saker Ansvar 

Alle møter Budsjettkontroll (i første møte behandles nytt 
budsjett) 
Referat fra FAU, SMU og HMS møter 
Referat fra aktuelle saker i utvalg for Oppvekst og 
utdanning 
Saker fra skolemiljøutvalg 

 

kvartal 
jan-mars 

 
Regnskap  
Kvalitetsutviklingsområder 
Møteplan for våren 
Årshjul SU justeringer 
Orienteringer 
Informasjon og drøfting budsjett nytt  
HMS rapport 
Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen 

 

kvartal 
april- juni 

 
Undersøkelser og kartlegginger 
Organisering skole og SFO neste skoleår 
8. trinn inntak (velg foreldrekontakter og evt. sørg 
for opplæring av disse) 
Møteplan høsten  
Evaluering av ordensregler 
Kvalitetsplan informasjon og innspill 

 

kvartal 

august/sept.  

Skoleruten for neste skoleår  

Innspill til langsiktig handlingsplan (fra FAU)  

Kvalitetsutviklingsplan aktuelt skoleår – skal 

arbeides med etter ståstedsanalysen høst 2020 

Resultatvurderinger 

Standpunkt og eksamensresultater (for 2020 kun 

standpunkt)  

 

kvartal 

okt-des. 

 

Undersøkelser og kartlegginger 

Nasjonale prøver   

Disponering av overskudd og ekstramidler  
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