
Referat FAU møte 18.05.2022 
 
 
Gruppe: FAU – Gosen skole 
Møtested: Gosen skole 

 
Møtedato/ -
tid: 

18.05.2022 18:00 -19:40 

Deltakere: Astrid Pundsnes (8B)  
Ali Mubarak Mushrifa (9B)  
Olav Skartveit (9C)  
Silje Nilsson (9D)  
Elisabeth Mæhle Drechsler (10A) 
Erik Bergslien (leder – 10B)  
Christian Hagemann (sekretær - 10D)  
Anne-Marthe Nygård Basso (rektor – kun innledning),  
 

Forfall: 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 

Rune Fitjar (kasserer - 8C)  
Iren Bratheland (8D)  
Margrethe Fjermestad (nestleder - 8E)  
Malin Busch (9E)  
Merete Aarhus (10C)  
Torgrim Reitan (10E)  
Ingve Helgeland (assisterende rektor) 
FAU medlemmer og vara, leder av driftsstyret, rektor og ass. rektor 

 
Sak nr.:  

25-2021/22 Orienteringer fra skolens ledelse 
 
Brudd i forhandlinger mellom KS og Unio og LO 

 Meklingsfrist natt til 24.05.22. 
 
Aktiviteter frem mot 22.06.22 

 Ullandhaugstafetten 19/5 
 Besøksdag for høstens 8. trinn 31/5 
 Leirskole 10. trinn Preikestolen Basecamp 13-14/6 og 16-17/6 
 Avslutning 10. trinn 21/6 
 Aktiviteter er utsatt ift streik 

 
Ressurs situasjonen til høsten 

 Rektor er meget godt fornøyd med ressurs situasjonen! Veldig god 
miks av erfaring, kjønn og alder   

 
 



Spørsmål til rektor fra FAU 
 Besøksdag 9. trinn på videregående skoler ble kansellert pga 

pandemien, skolen har spilt inn til Rogaland Fylkeskommune at dette 
var uheldig. Fylkeskommunen må vurdere om et alternativ kan 
gjennomføres til høsten. 

 
FAU sin beslutning: FAU tok rektors redegjørelse til orientering. 

 
26-2021/22 Vårball  

 Silje og Merete gikk gjennom erfaringer fra vårballet - grundig 
presentasjon med punkter som overføres til neste års FAU. 

 Rektor tilbakemelding vårball. Gikk fint å ha elever inn på strøket. 
Ikke bordplassering på klasse er negativt. Noen tok bilder på 
festen, dette ble tatt opp i klassene. Ellers bare positive 
tilbakemeldinger. 

 Ser ut til å bli et lite overskudd. FAU dekker isen og overfører 
midler til neste års FAU (juleball). 

 Billedvegg ble diskutert under planlegningen men ikke konkludert 
(bakgrunn for fotografering av elevene). 

 
FAU sin beslutning: FAU tok orienteringen om et godt gjennomført og 
vellykket ball til orientering. FAU diskuterte mulige forbedringer til neste 
ball. FAUs medlemmer i ballkomiteen tar innspillene med til 
ballkomiteens evaluering av vårballet. 

 
27-2021/22 Erfaringer fra FAU skoleåret 2021/2022 

 FAU konto – veldig komplisert å overføre konto mellom FAU’ene 
fra år til år. Vil ikke bli et problem for neste års FAU. 
 

 Viktig at neste års FAU er klar over mulighetene til å søke om 
kommunal støtte ifm arrangementer. Det gjelder bydelsutvalget og 
Ungdommens bystyre. Fristene er på senhøsten og bør sjekkes 
tidlig på høsten på kommunens nettsider. 

 
 Skolefoto ordningen – virker litt tilfeldig hvem som har avtale med 

Gosen skole. FAU leder/nestleder hadde dialog med skolen nå i 
vår og ga noen innspill, men det var ikke tid til en større prosess i 
denne runden. Anbefaling fra FAU at neste års FAU gjennomgår 
ordningen sammen med skolen, inkludert konkurranseutsetting og 
vurdering av hva som er relevante «pakker». 

 
 17. mai feiring neste år – neste års FAU bør tidlig avklare om det 

blir arrangement i bydelen. Konferer evt. med barneskolene på 
Madla. Gosen må selv vurdere om hva som er relevant for skolens 
elever og på hvilken måte man eventuelt skal engasjere seg. 

 



 Kommunikasjon i FAU og mellom skolen er litt tungvint. Det burde 
være en mer egnet plattform for kommunikasjon mellom 
skole/FAU. Et eksempel er SPOND – som er rigget for rask 
kommunikasjon mellom parter og i/mellom grupper. Skolen har 
muligens ikke lov til å sette opp klassevise SPOND grupper, men 
dette kan kanskje fungere mellom FAU, klassekontaktene, 
foreldrene i klassene og skolen. Flere klasser bruker kun mail som 
kanal for kommunikasjon i klassen/foreldrene. Neste års FAU bør 
gjennomgå hvordan klassene kommuniserer internt og 
kommunikasjon mellom FAU/skole. Det bør være en mest mulig lik 
løsning for alle. 

 
 Klassevise avslutninger etter skolens avslutning for 10. trinn? FAU 

ber de aktuelle klassekontaktene ha kontakt for å utveksle tanker i 
denne forbindelse, slik at de ulike klassene er samkjørt, slik at 
man unngår at det oppleves urettferdig/forskjellig av elevene i de 
ulike klassene. 

 
 Årshjul (fra tidligere år) bør gjennomgås av neste års FAU. 

 
FAU sin beslutning: Året som FAU ble evaluert. Innspill til mulige 
forbedringer noteres i referatet slik at det lagres på FAU sin Google disk 
og kan fanges opp av neste skoleårs FAU. 

 
 


