
 

 
 

 
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 

 

Møteinnkalling 
 
Gruppe: FAU – Gosen skole 
Møtested: Gosen skole, møterommet ved hovedinngangen 
Møtedato /tid: Onsdag 18. september 2019, 19:00 - 21:00 
Deltakere: FAU-representanter, evt. også vara, leder av driftsstyret, rektor 
Kopi til:  
 

Sak nr.:  

41/19 Godkjenning av møtereferat fra 21. mai 
 

42/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 

43/19 Konstituering av FAU, valg av leder, nestleder, sekretær og kasserer. 
Meldes inn til Brønnøysund registeret i hht. vedlagt prosedyre. 
 

44/19 Orientering v/rektor 
 

45/19 Driftsstyresaker 
Fast sak på FAU møtet. Saker til driftsstyret drøftes på FAU møtet. Leder 
i FAU møter fast medlem av driftsstyret. 
 

46/19 Fordeling av FAU-oppgaver: 
• Skolemiljøutvalget 
• Driftsstyret  
• Natteravnsstyret  
• Julemarked 
• Juleball 
• Sponsorkomite for Gosenrevyen  
• Årsmøte FAU m/tema 
• Dugnad vår  
• Sommerball 



• Trafikksikkerhet 
 

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. Status? 
 

38/19 Natteravnstyret sliter med å få nok natteravner. Bør FAU ta et større 
ansvar sammen med skolen for å rekruttere ravner? F.eks. at alle 
foreldre settes opp til et antall vakter i året?  
Diskuterte om det å sette opp obligatoriske vakter ville gjøre at 
ansvarsfølelsen blant de med eldre barn forsvinner og dermed vil virke 
mot sin hensikt. Sak gjenopptas høsten 2019. 
 

47/19 Fokusområder for FAU 2019/2020, hvilke områder bør vi legge vårt 
engasjement i? Se også refleksjoner fra sist skoleår i sak 37/19 i 
referatet fra sist møte. 
 

48/19 Undervisningen i enkelte fag i en av 9. klassene i forrige skoleår ble 
opplevd som mangelfull av elever og foreldre pga. lengre sykdom hos 
kontaktærer og lite kontinuitet blant vikarer. Rektor/skolen bes orientere 
om hva slags ordninger og rutiner skolen har i forbindelse med lengre 
fravær blant lærere. 
 

49/19 Info fra klassene 
 

50/19 Eventuelt 
 

 
 
Forfall meldes. Det er den enkeltes ansvar å melde forfall til respektive vara-
medlemmer slik at det stilles minst en representant fra alle klasser. 
 

Fravær meldes til FAU-leder på SMS (97107197) eller mail (tone@kiste.no). 

NB: Husk at varamedlemmer gjerne kan stille på møtene selv om hovedrepresentant 
stiller - såfremt dere har tid og lyst. 
 
Med vennlig hilsen 
Tone Aanderaa Kiste 
FAU-leder v/Gosen skole 


