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Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato /tid:
Deltakere:

Kopi til:

FAU – Gosen skole
Gosen skole, møterommet ved hovedinngangen
Onsdag 04. desember 2019, 19:00 - 21:00
Paul Fiskaaen, Eli Mohn Hove, Tone Aanderaa Kiste, Elisabeth
Hauge Larsen, Bente Jansen, Mari Mæland Nilsen, Arild Stian
Myklebust, Carl Rees Halvorsen, Ninette Hoem Hegre, Anne Merete
Gilje, Elin Gruehagen, Lars Nysæther, Nils Alexander Hoem Hegre,
Anne-Marthe Nygård Basso
Rektor

Sak nr.:
62/19

Godkjenning av møtereferat fra 30.10 - OK

63/19

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste - OK

64/19

Orientering v/rektor
• Høsten har vært preget av å få orden i økonomien. Det har blitt
brukt 2,3 millioner over budsjett. En av årsakene er store
engangsutgifter. Det har vært mye arbeid med å kutte kostnader
og en av konsekvensene er at Gosen fritid avvikles. Men revyen
består som før.
• Vi er veldig fornøyd med den nye læreplanen. Her handler det om
å lære å lære. Presentasjon for alle lærerne vil bli holdt.
• Vi har fått nye digitale tavler.
• Vi hadde kompetansekartlegging og den viser at Gosen er litt
svake på fransk, tysk og spansk, mens vi har veldig god
kompetanse i basisfagene.
• SU (samarbeidsutvalget) – gjennomgikk regningslinjer og
vedtektene. Det blir ny sammensetning og det må velges
medlemmer. FAU leder skal sitte i SU. Det må også velges 1

•

representant til, samt 1 vara til hver av dem.
I neste års kull er det 134 elever som ønsker å gå på Gosen. Må
nok sende avslag til noen som ikke har Gosen som nærskole.

Forskningsprosjekt
Rektor informerte om 2 nye forskningsprosjekt:
1. On the frontline.
Dette prosjektet går ut på kartlegging og ha fokus på skolefravær.
Her har vi samarbeid mellom Nederland og Tyskland. Det skal
etableres fraværsteam og være tiltak på alle nivåer. Må få større
bevissthet ang. fravær. Viktig å huske på at selv den første
fraværstimen kan være et problem.
2. Robust
Dette er et undervisningsopplegg hvor målet er å øke trivsel og
motivasjon blant elever i ungdomsskolen gjennom å fremme sosial
og emosjonell kompetanse. Det starter på 8. trinn og de som ikke
får tilbudet nå, vil få det i 10.
1.
2.
3.
4.

De fire hovedtemaene er:
Sosiale relasjoner
Stressmestring
Følelser
Motivasjon for læring

Leirskole
Det har nå blitt lovbestemt at vi skal ha leirskole. Det er ikke helt avklart
om det skal være på barnetrinnet eller ungdomstrinnet. Mest sannsynlig
blir dette lagt til ungdomstrinnet.
• Det skal være MINST 3 overnattinger, opplæring og det skal være
gratis. Vi har 2 gode alternativer med bemannede steder – Knaben
og Gullingen.
• FAU vil etablere spørreskjema til foreldre for å lodde stemningen
rundt hvilket trinn og semester det er mest ønskelig at leirskolen
avholdes.
65/19

Driftsstyresaker
Fast sak på FAU møtet. Saker til driftsstyret drøftes på FAU møtet. Leder
i FAU møter fast medlem av driftsstyret.

66/19

Utsjekk og gjennomgang av FAU-oppgaver:
• Skolemiljøutvalget
o Diskuterte det psykososiale miljøet. Det skal ikke være opp
til elevene, men skal lages en plan og tydeliggjøre
oppgavene.
o Trafikksikkerhet – kampanje med refleks og hjelm. I Sola
laget de en kampanje med premier, der den klassen som
var flinkest med å bruke hjelm og refleks vant en premie. Se
hva Trygg Trafikk i Ålesund har laget.
o Skoleball kåringer – Prøve å spille på andre kriterier og
verdier. Kanskje lage til et program og ha mange aktiviteter.

Juleball – FAU blir med skolen og elevrådet. Politiet
kommer til å være synlige, lage avtale med natteravner. Få
på plass vakter.
Natteravnsstyret – Planer for våren kommer i slutten av januar.
Julemarked – tors 5, desember. 18 – 19.30.
Juleball – 19. desember. FAU sender ut mail til klassekontakter om
å skaffe foreldrevakter. Mulighet for å betale billett med VIPPS.
Sponsorkomite for Gosenrevyen – Ikke noe nytt.
Årsmøte FAU m/tema
Dugnad vår
Sommerball
Trafikksikkerhet – Ingen oppdatering. Bruk av hjem tas inn i
Skolemiljøutvalget.
Sosialkveld for tillitsvalgte – tirsdag 26. november
o

•
•
•
•
•
•
•
•
•

56/19

Informasjon fra møte i Madla bydels-FAU 23. September
• Referatet ligger på skolen hjemmeside.
• Skal vi fortsette – Ja, men trenger ikke være FAU leder som
møter. Noen andre som ønsker å delta.
• 17.mai feiring – stemningsrapport på skolene. Tog i bydel eller
byen? Felles arrangement for hele bydelen eller arrangement per
skole. Kort spørreundersøkelse sendes ut til foreldre. Paul lager
google skjema.
o Svarprosenten på 17. mai var ca. 80%. Det var stort flertall
for å ha tog lokalt her og så har felles arrangement med
Madlavoll og Madlamark. Det blir møte med FAU og Bydels
FAU om hva som blir bestemt.

58/19

Hovedtema for skoleåret:
Psykososialt miljø inkludert psykisk helse og inkluderende skolemiljø.
Diskusjoner
• Hva ønsker vi å oppnå? Basert på elevundersøkelser, input fra
skolemijøutvalget og annen bakgrunnsinformasjon
• Idèdugnad på tiltak der FAU /foreldre kan bidra
o Mobilfri skole? Ref. sak 51/19 fra sist møte.
Fau diskuterte, Idèmyldring
Hva fungerer:
Gosenrevy (men ta høyde for de som ikke finner sin plass). Gosenugå,
nulltoleranse holdning på skolen, helse sykepleier, sosial lærer, kantine,
strøget, bli kjent uke 8. trinn, i kontaktlærer pr 15 elever, sosiale
arrangement, jule- sommerball, julemarked – gode tradisjoner), voksne
tilstede i friminutt, gode holdninger om å inkludere til felles arrangement,
uteseksjon, aktiviteter i midttime, storsamling, klassearrangement.
Dette kan vi gjøre mer av:
Mobilfri skole, Foreldregrupper (eks. Facebook), Flere styrte aktiviteter i

midttime, eks. turnering (elever kan ta ansvar), foredrag for elever med
«kul» foredragsholder, flere felles arrangement, skoleturer for å bygge
gode relasjoner/venner, klassens time, klasseledelse, elever må føle at
en blir sett av læreren, sosiale kvelder for foreldre, foreldre tilstede på
noen gosenrevy øvinger (servere mat?), dele elever fra Tjensvoll i færre
klasser da de som regel er en mindre gruppe.
Innspillene/punktene vil splittes på ansvarsområder – skole, foreldre og
elever og diskuteres videre i relevante fora.
Psykisk helse – Fra FAU-møte 04/12
• Det FAU kan bidra med er å arrangere Sosiale arrangement (fest)
og foreldrearrangement klassevis med eller uten elever.
o Diskutere videre på møtet i januar hvordan dette kan
gjennomføres i praksis.
• Foredrag for elevene på dagen og foreldre på kvelden:
o Helst med en ”kul” person, f.eks. ”Helsesista”.
o Gruppen med ansvar for årsmøte med tema jobber videre
med denne ideen.
• Kan være greit å spørre ungdommene om hva de ønsker vi skal
bidra med.
59/19

Oppdatering av handlingsplan for FAU 2019/20 (basert på avtalte
oppgaver). Må oppdateres basert på beslutninger i sak 58/19

68/19

Valg av representanter til Samarbeidsutvalget
Vi skal ha følgende rep. i SU – FAU leder + 1 rep. Begge skal ha
personlig vara.
Følgende ble valgt:
1. Rep. – Tone A. Kiste - FAU leder (ny FAU-leder overtar til høsten),
velges for to år
2. Rep. – Carl Rees Halvorsen, velges for ett år
1. Vara – Paul Fiskaaen (2 år)
2. Vara – Mari Mæland Nilsen (1 år)

71/19

Julemarked
Julemarkedet er et kjempeflott arrangement, men bør vi sette opp egne
retningslinjer på hva elever skal ta med, hvor mye det skal koste og hvem
pengene skal gå til? Ha på agendaen på et møte neste semester.

