
  

 

 

 

Møtereferat  
 

Oppvekst og utdanning 
Gosen skole 

 

Postadr.: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger 

Besøksadr.: Sophus Bugges gate 13 

Telefon: 51599300 Faks: 51599301 

E-post: gosen.skole@stavanger.kommune.no  

www.stavanger.kommune.no 

Org.nr.: NO 964 965 226 

 

Gruppe: Skolemiljøutvalg Gosen skole 

Møtested: Grupperom 1, Gosen skole 

Møtedato/ -

tid: 

Mandag 27. januar kl 0815-0915 

Møteleder Ingve Helgeland  Referent: Ingve Helgeland 

Deltakere: Fra foresatte 

Janet Bakken 

  

Fra elevene 
Ronja Kjørstad – 8. trinn 

Tobias Sandnes Myrestrand – 9. trinn 

Johannes Norman Natanael Gustafsson - STOLT 

Fredrik Alexander Livastøl Tønnessen – 10. trinn 

 
Iben Holme Sannung – 9. trinn 

Emma Nesse Stokka - STOLT  

Linus Baltasar Hoem Hegre – 10. trinn  

 

Fra ansatte 

Sosialrådgiver - Lili F Jensen  

Kontaktlærer elevrådet - Ingrid Førde   

Assisterende rektor – Ingve Helgeland 

  

Gjestedeltaker på noen møter: helsesykepleier, rektor. 
 

Forfall:              Elin Gruehagen FAU, Samuel Nicolas Krogh – 8. trinn,  

 
 

Kopi til: SU leder, FAU leder, ledelse, ansatte, arkiv og publiseres på skolens 

hjemmeside 
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REFERANSE  JOURNALNR DATO 

  17.03.2021 

                                                               

Sak nr.:  Enighet om  

01/21 Gjennomgang av referat fra 27.01.20. 

Referatet er sendt ut sammen med møteinnkallingen.  

Punkter vi tar med oss videre: 

• Arbeide for å fremme gode måter for elevene å drøfte 

skolemiljø i klassen. Ønsker avsatt tid i klassen. Dialog 

mellom elever og lærere i klassen. 

• Kampanje for økt trafikksikkerhet. Elevrådet og SU er 

positive til aksjon. Skulle vært gjennomført høst 2020. 

• Gosenrevyen og vurderingssituasjoner. Redusere prøver 

og vurderingssituasjoner. Skolen ser på 

vurderingssituasjoner i den siste uken før revyen. Pga. 

smittevern blir revyen i 2021 en jubileumsfilm.  

 

 

SMU tar 

informasjonen til 

orientering. 

02/21 Informasjon om skolemiljøutvalg 

Skolemiljøutvalget skal arbeide for en aktiv deltakelse fra 

elever, foreldre og skolen i arbeidet med skolemiljøet.  

 

Gjennomgang av regelverk (hva sier Opplæringsloven) for 

SMU, elever og foreldre sin påvirkning på skolemiljø, hvem 

skal delta i SMU og hva skolen skal informere SMU om. 

 

SMU tar 

informasjonen til 

orientering. 

03/21 Konstituering av skolemiljøutvalg Gosen skole 

Leder: Elin Gruehagen - forelder 

Sekretær: Ingve Helgeland - assisterende rektor 

Medlemmer skolemiljøutvalget 2020-21: 

Ronja Kjørstad – 8. trinn 

Tobias Sandnes Myrestrand – 9. trinn 

Johannes Norman Natanael Gustafsson - STOLT 

Fredrik Alexander Livastøl Tønnessen – 10. trinn 

Janet Bakken - forelder 

Sosialrådgiver - Lili F Jensen  

Kontaktlærer elevrådet - Ingrid Førde   

 

Varamedlemmer: 

Samuel Nicolas Krogh – 8. trinn 

Iben Holme Sannung – 9. trinn 

Emma Nesse Stokka - STOLT  

Linus Baltasar Hoem Hegre – 10. trinn  

 

Enighet om fordeling 

av verv som leder og 

sekretær. 
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04/21 Resultater fra elevundersøkelsen 2020 

Gode resultater på temaene: Faglig utfordring, trivsel, støtte 

fra lærere og støtte hjemmefra. 

Må jobbe videre med: Motivasjon, praktisk opplæring, 

egenvurdering. 

 

 

Saken følges opp i 

neste møte. 

Medlemmene henter 

inn innspill hva vi 

kan gjøre for å 

bevare gode 

resultater og 

forbedre de vi må 

jobbe videre med. 

05/21 Lokalt trivsel- og ordensreglement Gosen skole. 

Vedtatt 27.01 

Elevene ønsker ny spørreundersøkelsen før høsten 2021, der det 

blir spurt om bruk av mobiltelefoner i friminutt. 

Skolen følger opp at 

det blir gjennomført 

ny 

spørreundersøkelse 

blant elevene, før ny 

behandling i SU 

høsten 2021. 

Fra elevrådet Saker fra elevrådsrepresentantene 

Inneklima oppleves som dårlig.  

På grunn av dårlige garderobeforhold, har elevene ytterklær 

med inn i klasserommet. Dette er særlig utfordrende på dager 

med regnvær. Elevene bruker mer tid i egne klasserom. Det 

medfører at det blir mindre tid til å lufte klasserommene.  

Er ventilasjonsanlegget godt nok? 

 

 

 

 

 

Flere elever melder om at det mye ufin språkbruk elevene 

imellom. Elevrådet vil se på tiltak som kan bidra til at det blir 

mindre av dette. 

Flere elever og lærere melder om ufin språkbruk i klassene 

Elevrådet ønsker å jobbe med saken. 

 

Skolen følger opp 

dette ved å avklare 

hvilke tiltak som kan 

er mulig å 

gjennomføre på kort 

og lengre sikt, for å 

forbedre inneklima. 

Saken følges opp i 

neste møte. 

 

 

SMU støtter dette 

initiativet. Saken 

følges opp på neste 

møte. 

Fra FAU 

 

  

Eventuelt 

 
Volleyballturnering 

Elevene savner aktiviteter på tvers av klassene. 

Er det mulig å gjennomføre en volleyballturnering for flere 

klasser? 

 

Skolen avklarerer om 

dette er en aktivitet 

som lar seg 

gjennomføre og 

samtidig ivareta 

nødvendig 

smittevern. 

Neste møte:  

 

Saker til neste møte meldes til Ingve Helgeland ingve.helgeland@stavanger.kommune.no /  

tlf. 51912819 
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