Møteinnkalling
driftsstyret

Gosen skole
Postadr.: Sophus Buggesgt. 13
Besøksadr.: Sophus Buggesgt. 13, 4041 Hafrsfjord
Telefon: 51 59 93 00. Faks: 51 59 93 01
www.gosenskole.no
Org.nr.: NO 964 965 226

Gruppe:

Driftsstyret ved Gosen skole

Møtested:

Gosen skole, Sophus Buggesgt.13. Møterom ved hovedinngang

Møtedato/tid:

Onsdag 28. november 2018, 1900 – 2100

Jon Rune Jørgensen – Driftsstyreleder
Medlemmer Tone Kiste - FAU leder
Jone Nevøy – FAU ATO
Summer Ejaz (H) - politisk representant
Grethe Gjertson – pedagogisk ansatte ATO
Bjørn Birkeland pedagogisk ansatte
Grete Hess Sømme – andre ansatte
Inger Lise Olufsen - kontaktlærer elevrådet
Oda Oline Omdal leder elevrådet
Thea Hindal Hoem nestleder elevrådet
Hilde Solberg, rektor
Kopi til:

Skolens arkiv, Oppvekst og levekår

Sak nr.:

Saksliste

Merknad

44/18

Godkjenning av møtereferat 30. oktober 2018
Forslag til vedtak: Møtereferatet godkjennes.
Vedtak:

Vedlegg sak 44/18
Møtereferat
30.oktober 2018

45/18

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

46/18

Skolebygg og uteområdet. Status og oppfølging av saker
• Noen trenger utbedringer av apparater: skifte av plate
på basketballstativ og bordtennisnett.
• Behov for klipping av hekken mot Madlamarkveien
Forslag til vedtak: Sakene tas til orientering
Vedtak:

47/18

Regnskapsrapportering
Regnskapsrapport pr. 15 november 2018 viser et overforbruk på
ca. 105 % forbruk. Vi styrer mot at dette ikke skal øke og at vi
skal kunne greie å redusere overforbruket noe i løpet av høsten.
Forslag til vedtak: Rapporteringen tas til orientering.
Vedtak:

48/18

Bruk av mobiler på skolen: Spørsmål til driftsstyrene
Vedlegg sak 48/18
Kommunalstyret for oppvekst i Stavanger ønsker at rådmannen Spørsmål ved
mobilbruk
skal innhente innspill, erfaringer og anbefalinger fra skolene,
eleven og foreldrene når det gjelder hvordan mobilbruk i skolen
skal reguleres. Skolesjefen sender derfor ut skjema med
spørsmål som vi ber om tilbakemelding på. Der det ikke vil
være mulig å komme fram til et felles svar, og er det sterk
dissens f eks i Driftsstyret, er det mulig å la ulike syn
framkomme i svarrubrikken.
Selv om noen av spørsmålene er formuler som ja/nei-spørsmål,
er det fint om det blir skrevet en utfyllende begrunnelse eller
forklaring der det er relevant. Det er også å viktig å være
oppmerksom på de rammene som regulering av
mobiltelefonbruk skjer innenfor. Skolen har mulighet til å
regulere mobilbruk i skoletiden, ikke ellers. Skolene kan heller
ikke forby elevene å ha med seg mobiltelefon på skolen.
Tilbakemelding på spørsmål sendes skolesjef ved
jorgen.sorbo@stavanger.kommune.no.
Skolen lokale reglement for trivsel og orden, lenke
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/8244f51459-807f-42a0-93ec-cd4edf898a7c.pdf
Forslag til vedtak: Driftsstyret sender svar på vedlagte
spørsmål til skolesjefen. Ulike oppfatninger av mobilbruk
framkommer av svaret.
Vedtak:

49/18

Diverse orienteringer
FAU:
Elevrådet:
Skolemiljøutvalget:
Skolen rektor/personalet:
Forslag til vedtak: Info tas til orientering.
Vedtak:

50/18

Møteplan for våren
Forslag til vedtak: 29. mai i tillegg til 20. februar, 10. april
2019.

51/18

Eventuelt
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Vedlegg 47/18
Regnskapsrapport.
Pr. 15. 11
presenteres på selve
møtet.

Gosen skole
Postadr.: Sophus Buggesgt. 13
Besøksadr.: Sophus Buggesgt. 13, 4041 Hafrsfjord
Telefon: 51 59 93 00. Faks: 51 59 93 01
www.gosenskole.no
Org.nr.: NO 964 965 226

Møtereferat
driftsstyret
Gruppe:
Møtested:

Driftsstyret ved Gosen skole
Gosen skole, Sophus Buggesgt.13. Møterom ved
hovedinngang

Møtedato/tid:

Tirsdag 30. oktober 2018, 1900 – 2100

Jon Rune Jørgensen – Driftsstyreleder
Medlemmer Tone Kiste - FAU leder
Anne - Katrine Berg (H) – vara, politisk representant
Grethe Gjertson – pedagogisk ansatte ATO
Bjørn Birkeland - pedagogisk ansatte
Tone Cesilie Nystrøm - pedagogisk ansatte
Grete Hess Sømme – andre ansatte
Inger Lise Olufsen - kontaktlærer elevrådet
Oda Oline Omdal leder elevrådet
Thea Hindal Hoem nestleder elevrådet
Hilde Solberg, rektor
Forfall

Summer Ejaz (H) - politisk representant
Jone Nevøy – FAU ATO

Kopi til:

Skolens arkiv, Oppvekst og levekår

Sak nr.:

Saksliste

Merknad

36/18

Godkjenning av møtereferat 26. oktober 2018
Forslag til vedtak: Møtereferatet godkjennes.
Vedtak: Møtereferatet godkjennes.

Vedlegg sak 36/18
Møtereferat
26.oktober 2018

37/18

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og saksliste
godkjennes.
Vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

38/18

Skolebygg og uteområdet. Status og oppfølging av
saker
Noen trenger utbedringer; skifte av plate på
basketballstativ og bordtennisnett.
Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering
Vedtak: Sakene tas til orientering og rektor purrer på
saken som er meldt.
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39/18

Vedlegg 39/18
Skoleruta 2019- 2020
Skoleruta
Kommunalstyret for oppvekst har vedtatt at alle skoler skal 2019 - 2020.
ha felles skolestart om høsten. Også siste skoledag før
sommerferien er felles for alle skolene. Kommunalstyret
har vedtatt at tre av planleggingsdagene skal være felles
for alle skoler/SFO er og kommunale barnehager.
Den enkelte skoles driftsstyre kan vedta plassering av
andre planleggingsdager så lenge skoleruta ikke kommer i
konflikt
med gjeldende arbeidstidsordninger for pedagogisk
personale. Høst- og vinterferie er samordnet med skoleruta
for videregående opplæring. Direktøren gjør oppmerksom
på at eventuell skoleskyss på dager som etter den
veiledende skoleruta er fri, må organiseres og bekostes av
den enkelte skole selv.
Endelig skolerute vedtas av den enkelte skoles driftsstyre.
Skolen bes gjøre skoleruta, med eventuelle lokale
tilpasninger, kjent for foresatte til elever ved egen skole på
et tidligst mulig tidspunkt, senest et halvt år før skolestart.
Forslag til vedtak
Skoleruta for Gosen skole 2019 – 2020 vedtas i henhold til
forslag.
Vedtak: Skoleruta for Gosen skole 2019 – 2020 vedtas i
henhold til forslag og gjøres kjent for foreldre og elever.

40/18

41/18

Regnskapsrapportering
Regnskapsrapport pr. 15 oktober 2018 viser et overforbruk på
ca. 105 % forbruk. Vi styrer mot at dette ikke skal øke og at vi
skal kunne greie å redusere overforbruket noe i løpet av
høsten.
Forslag til vedtak: Rapporteringen tas til orientering.
Vedtak: Rapporteringen tas til orientering. Det noteres at
driftsstyret er bekymret over den økonomiske situasjonen.

Driftsstyreordningen i Stavanger skolene. Status
Kommunalstyret for oppveksts enstemmige vedtak:
Kommunalstyret for oppvekst vurderer å avvikle ordningen
med driftsstyrer, jfr. budsjettvedtaket i bystyret i desember
2017. Det bes om en sak som synliggjør forskjellene mellom
driftsstyre og samarbeidsutvalg. Videre bes det innhentet en
vurdering av erfaringene som Bergen kommune har gjort seg
med å endre fra ordning med driftsstyre til SU.

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering
Vedtak: Saken tas til orientering
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Vedlegg 40/18
Regnskapsrapport.
Pr. 30.10 presenteres
på selve møtet.

Vedlegg sak 41/18
Driftsstyreordningene

42/18

Diverse orienteringer
FAU: Har hatt orienteringsmøte for alle klassekontakter og
FAU representanter og FAU møte i etterkant av
fellesmøtet. FAU har il tillegg hatt et ordinært møte. Her
var de viktigste sakene:
• Fordeling av ansvarsoppgaver er gjennomført
• Trafikksikkerhet og fokus på hjelmbruk, lys,
refleksbruk.
• Tar sikte på et felles foreldremøte på våren 2019.
Mobilbruk blir trolig tema på møtet.
• Vil arrangere en sosial Bli kjent sammenkomst for
alle klassekontakter
Elevrådet:
• Elevrådsmøtene fungerer bra
• Innspill for å få bedre sanitære forhold på
jentetoalettene
• Gjennomført «Eg e den eg e» uke med
fellessamling og ulike tiltak.
• Har vært representert i Ungdommens bystyre
Skolemiljøutvalget: Ikke hatt møte ennå
Skolen rektor/personalet:
• Gosen har hatt tilsyn knyttet til miljøretta helsevern
• Har fokus på elevens arbeidsbelastning. Skolen
organiserer studietid for alle trinn og ikke flere enn
to forberedte vurderinger pr. uke. Dersom elevene
jobber godt i skoletiden, vil elevene ha lite
hjemmearbeid. Det kan variere noe fra fag til fag
og i perioder.
Forslag til vedtak: Info tas til orientering.
Vedtak:

43/18

Eventuelt
• Sanitære forhold: Elevrådet etterlyser egne
avfallsmuligheter for sanitetsbind på toaletter.
• Møteplan for våren 2019: 20. februar, 10. april.
Det siste møtet fastsettes senere.
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Sak 48/18
Navn på skole:

Mobilbruk i skolen Spørsmål til driftsstyrene:
Gosen skole

1. Beskriv kort hvilke regler skolen har for elevenes mobilbruk i dag:
NB: Et flertall av ungdomsskolene har allerede beskrevet dette (se vedlegg), og trenger ikke
gjenta seg selv, med mindre det er noe som ønskes endret eller tilføyd.
Gosen har regler for mobilbruk med i skolens lokale reglement for orden og trivsel. Se vedlegg.
Det praktiseres ved at elevene leverer mobiltelfonen til læreren ved skolestart, lærerne leverer ut
mobilen til midttimen og elevene leverer mobilen inn etter midttimen. Lærere leverer ut mobilen
etter skoleslutt.

2. I dag er ikke regulering av mobilbruk adressert spesifikt i kommunens reglement for orden
og oppførsel. Ser skolen et behov for at det kommunale ordensreglementet legger klare
felles føringer for mobilbruk i skolene i kommunen?

3. Slik situasjonen er i dag, opplever skolen det at mobilbruk blant elever skaper utstrakte
forstyrrelser og går ut over konsentrasjonen i læringsarbeidet?

4. Slik situasjonen er i dag, opplever skolen at elevenes mobilbruk i skolen i utstrakt grad
passiviserer elevene og/eller er en kilde til konflikt i friminuttene?
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5. Bør det være opp til hver enkelt skole, gjennom sitt lokale ordensreglement, å bestemme
om elevene skal få lov til å bruke mobiltelefoner i friminuttet?

6. Har skolen andre kommentarer og innspill som dere mener rådmannen bør ta hensyn til i
utarbeidelsen av denne saken?
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