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:
Møtested:
Møtedato /tid:
Deltakere:
Kopi til:

FAU – Gosen skole
Gosen skole, møterommet ved hovedinngangen
Onsdag 4. mars 2020, 19:00 – 21:00
FAU-representanter, evt. også vara, leder av SU, rektor

Sak nr.:
10/20

Godkjenning av møtereferat fra 22. januar

11/20

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

12/20

Orientering v/rektor

13/20

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

14/20

Utsjekk og gjennomgang av FAU-oppgaver:
•
•
•
•
•
•

06/20

Skolemiljøutvalget
Natteravnsstyret
Årsmøte FAU m/tema
Dugnad vår
Sommerball
Trafikksikkerhet

Juleball – refleksjoner rundt arrangementet. Hva fungerte bra / ikke så
bra? Bør det gjøres noen endringer neste skoleår?
Følges opp videre når skolen har fått sett på det.

07/20

Julemarked - refleksjoner rundt arrangementet, hensikt og
gjennomføring.
Følges opp videre når skolen har fått sett på det.

15/20

Foreldremøter
• Foreldremøte arrangert av FAU – status
• Foreldremøte arrangert av KFU – mulighet for å delta ved en
annen skole

16/20

Orientering om høring om vurdering, eksamen og eksamensordninger i
læreplanene.
Les høringsnotatene og svar på høringen

Vi fokuserer på følgende tema:
• Del 1 Høringsnotat om forslag til endringer i bestemmelser om
vurdering som følge av fagfornyelsen:
o 7. Karakter i orden og i oppførsel
o 8. Samtale om utvikling
• Del 2 Høringsnotat om forslag til endringer i bestemmelser om
eksamen
o 10. Spørsmål om trekkordning
17/20

17.maifeiring – bidrag fra Gosen

18/20

Lover og retningslinjer for innsamling av penger til klassekasse
Forslag til rammer for klasseturer
Sak tas på møtet 22. april

19/20

Info fra klassene

20/20

Eventuelt
• Fotograf for klassebilde – FAU har blitt kontaktet av fotograf som
mener han har et veldig godt tilbud

Det er den enkeltes ansvar å melde forfall til respektive varamedlemmer 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

