
 

 
 

 
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 22. januar 2020, 19:00 – 21:00 
Deltakere: FAU-representanter, evt. også vara, leder av SU, rektor 
Kopi til:  
 

Sak nr.:  

01/20 Godkjenning av møtereferat fra 4. desember 
 

02/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 

03/20 Orientering v/rektor 
 

04/20 Saker til samarbeidsutvalg (SU) 
Fast sak på FAU-møtet. Saker til SU drøftes på FAU-møtet.  
 

05/20 Utsjekk og gjennomgang av FAU-oppgaver: 

• Skolemiljøutvalget 
• Natteravnsstyret  
• Sponsorkomité for Gosenrevyen  
• Årsmøte FAU m/tema 
• Dugnad vår  
• Sommerball 
• Trafikksikkerhet 
 

58/19 
 

Hovedtema for skoleåret: 
Psykososialt miljø inkludert psykisk helse og inkluderende skolemiljø 
Vi jobber videre med forslagene fra sist møte.  

• Sosiale arrangement (fest) og foreldrearrangement klassevis med 



eller uten elever. 
 

67/19 Leirskole i grunnskolen blir nå lovpålagt. Diskusjon rundt hva dette betyr 
for Gosen. 
 

06/20 Juleball – refleksjoner rundt arrangementet. Hva fungerte bra / ikke så 
bra? Bør det gjøres noen endringer neste skoleår? 
 

07/20 Julemarked - refleksjoner rundt arrangementet, hensikt og 
gjennomføring.  

• Bør vi sette opp egne retningslinjer på hva elever skal ta med, 
hvor mye det skal koste og hvem pengene skal gå til?  

 
08/20 Info fra klassene 

 
09/20 Eventuelt 

• Orientering om høring om vurdering, eksamen og 
eksamensordninger i læreplanene. Vil bli egen sak på møtet i 
mars. 

• Orientering fra ekstraordinært møte om 17.maifeiring 
 

 
 
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 


