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Møtereferat 
 
Gruppe: FAU – Gosen skole 
Møtested: Teams 

Møtedato /tid: Onsdag 22. april 2020, 19:00 – 21:00 

Deltakere: Paul Fiskaaen, Hege Holme Sannung, Mari Mæland Nilsen, 
Elisabeth Hauge Larsen, Ninette Hoem Hegre, Anne Merete Gilje, 
Elin Gruehagen, Eli Mohn Hove, Tone Aanderaa Kiste, Arild Stian 
Myklebust, Nils Alexander Hoem Hegre, Anne-Marthe Nygård Basso 

Kopi til:  

 
Sak nr.:  

21/20 Møtereferat fra 4. mars godkjent. 
 

22/20 Møteinnkalling og saksliste godkjent 
 

23/20 Orientering v/rektor 
Koronakrisen 

• Digital undervisning går stort sett greit, men noen elever er litt lei 

• Utfordring med noen få elever, jobbes godt med å løse dette 

• Lærerne jobber med å sikre tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for 
karakterer til elevene 

• Utviklingssamtaler via Meets 

• Elever med særskilt behov har tilbud om skole. Fra 20.4 fikk også 
STOLT-elever tilbud om skole. 

• Ansatte får kurs i smittevern, flere tiltak innføres 

• Gym vil fortrinnsvis foregå ute når ordinær skole starter opp, 
garderober er stengt, ingen kantine 

• Nye 8.klasse inviteres på Classroom, film fra Gosen deles, 
foreldremøter utgår 
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• Avslutning i 10. klasse vil foregå klassevis med streeming til 
foreldre via Meets 

• Tilbud om lekseplass på Madlabydelshus – se egen sak på 
skolens hjemmeside 

Annet 

• Lærerne jobber med fagfornyelsen for 8. og 9. Klasse 

• Regnskapet er ok for ordinær skole, men stort overforbruk på 
STOLT (høy voksentetthet). Dette vil det jobbes videre med. 
 

24/20 Saker til samarbeidsutvalg (SU) 
Fast sak på FAU-møtet. Saker til SU drøftes på FAU-møtet.  
 
Ikke planlagt neste SU ennå. 
 

14/20 Utsjekk og gjennomgang av FAU-oppgaver: 

• Skolemiljøutvalget – ikke møter under koronakrisen 
• Natteravnsstyret – oppfordres til å starte ravning igjen da det er 

mange ungdommer ute om kveldene, spesielt ved pumpehuset. 
• Årsmøte FAU m/tema (se egen sak) - utgår 
• Dugnad vår  

o Onsdag 13. mai - utgår 
• Sommerball – elevrådet lurer på om det blir sommerball i år - 

utgår 
• Trafikksikkerhet 

 

06/20 Juleball – refleksjoner rundt arrangementet. Hva fungerte bra / ikke så 
bra? Bør det gjøres noen endringer neste skoleår? 
 
Følges opp videre høsten 2020. 
 

07/20 Julemarked - refleksjoner rundt arrangementet, hensikt og 
gjennomføring.  
 
Følges opp videre høsten 2020. 
 

15/20 Foreldremøter 

• Foreldremøte arrangert av FAU – status 
 
Pga. korona blir det dessverre ikke foreldremøte i vår. Men her er en link 
til kronikk i Aftenbladet fra Trude Haavik, som var tenkt som 
foredragsholder. Kronikken dekker temaet skolevegring som også FAU 
hadde tenkt å ha på agendaen. 
 

17/20 17.maifeiring – bidrag fra Gosen 
 
Sak avsluttes da Stavanger kommune har konkludert med at det ikke blir 
noe 17.maitog i år pga. koronasituasjonen. Det blir imidlertid høyst 
sannsynligvis korpsmusikk å høre i bydelen. 

https://www.aftenbladet.no/article/sa-Adwyvj.html


 

18/20 Lover og retningslinjer for innsamling av penger til klassekasse. 
Link til Udir sitt reglement relatert til gratisprinsippet. Merk følgende: 
 

Turer som er arrangert av foreldre 

Turer som arrangeres av foreldrene og som legges utenom vanlig 

skoletid og ikke har noe med opplæringen å gjøre, er ikke en del 

av gratisprinsippet. 

 
Turer som klassekontakter og elever arrangerer på fritiden omfattes 
derfor ikke av gratisprinsippet. FAU anmoder likevel alle til å utvise 
moderasjon for å sørge for at alle elever har mulighet til å delta 
uavhengig av økonomisk situasjon. 
 
Forslag til rammer for klasseturer: 
Siden det mest sannsynlig vil bli arrangert leirskole på 
ungdomsskoletrinnet fra og med neste skoleår, vil behovet for å 
arrangere en større ”privat” klassetur mindre. Dette gjør at det også blir 
mindre trykk på å samle inn penger til klassekassen. Klassene og 
klassekontaktene oppfordres imidlertid fortsatt til å arrangere korte, 
billige turer som bidrar tik økt samhold og godt miljø i klassen.  
 
FAU vil jobbe med revidering av retningslinjer og forslag til lavterskel 
klasseturer frem til FAU-møtet i juni. 
 

25/20 Info fra klassene 
 

26/20 Eventuelt 

• Fotograf for klassebilde – FAU har blitt kontaktet av Lima foto som 
mener de har et veldig godt tilbud. FAU vil sjekke hva Lima foto 
kan tilby sammenlignet med Foto Norden som benyttes i dag. 
Konklusjon og anbefaling for neste års fotografering vil tas på 
FAU-møtet i juni. 

• FAU oppgavebeskrivelse bør sjekkes og rettes. Denne vil bli 
gjennomgått og oppdatert versjon konkludert på FAU-møtet i juni. 
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