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

Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato /tid:
Deltakere:

Kopi til:

FAU – Gosen skole
Gosen skole, møterommet ved hovedinngangen
Onsdag 18. september 2019, 19:00 - 21:00
Tone Aanderaa Kiste, Elisabeth Hauge Larsen, Bente Jansen, Arild
Stian Myklebust, Tove Elisabeth Geijer, Carl Rees Halvorsen, Ninette
Hoem Hegre, Anne Merete Gilje, Elin Gruehagen, Lars Nysæther,
Nils Alexander Hoem Hegre, Jon Rune Jørgensen, Anne-Marthe
Nygård Basso
Rektor

Sak nr.:
41/19

Godkjenning av møtereferat fra 21. Mai - OK

42/19

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste - OK

43/19

Konstituering av FAU, valg av leder, nestleder, sekretær og kasserer.
Meldes inn til Brønnøysund registeret i hht. vedlagt prosedyre.
Leder – Tone Aa Kiste
Nestleder – Elisabeth H. Larsen
Sekretær – Bente Jansen
Kasserer – Arild S. Myklebust

44/19

Møtedatoer høsten 2019
18/9, 30/10, 04/12. Tidspunkt er alltid 19.00 – 21.00
Orientering v/rektor
• Oppstarten av nytt skoleår har gått veldig fint.
• Har valgt å blande trinnene i gangene og det blir roligere enn å
samle alle trinnvis.
• Det jobbes spesielt med å ivareta nye ansatte og nye elever.
• Eleven alltid i sentrum

•
•
•

Store klasser, må tenke smart og utnytte plassen godt.
Oppfordrer foreldre til å kontakte skolen så tidlig som mulig.
Husk å melde fra til klassekontaktene i forkant om FAU møter.

45/19

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

46/19

Fordeling av FAU-oppgaver:
• Skolemiljøutvalget – Elin og Carl
• Driftsstyret – Jon Rune
• Natteravnsstyret – Jon Rune og Lars
• Julemarked - Eli
• Juleball - Nils
• Sponsorkomite for Gosenrevyen - Tone
• Årsmøte FAU m/tema – Elisabeth, Tove og Mari. Prøve å slå dette
sammen med skolen sitt arrangement
• Dugnad vår - Arild
• Sommerball - Ninette
• Trafikksikkerhet – blir tatt opp når det blir aktuelt

06/19

Bydels-FAU for Madla ønsker å innhente erfaringer med Chromebook fra
elever og foreldre ved skolene i bydelen. FAU innhenter erfaring fra
Gosen-foreldre gjennom et google-skjema. – Antall svar mottatt var 41.
De fleste er positive (bedre orden, økt skrivelyst). Noen syntes det var
vanskeligere å få innsyn i leksene. Viktig å se på det som et verktøy.
Ingen uønskede hendelser. Leder tar med resultatet til Bydels-FAU. Må
også lage til en liten notis/oppsummering på FAU sin hjemmeside, slik at
de som har svart får se resultatet. Viktig å definere et klart formål med
undersøkelsen.

38/19

Natteravnstyret sliter med å få nok natteravner. Bør FAU ta et større
ansvar sammen med skolen for å rekruttere ravner? F.eks. at alle
foreldre settes opp til et antall vakter i året?
Diskuterte om det å sette opp obligatoriske vakter ville gjøre at
ansvarsfølelsen blant de med eldre barn forsvinner og dermed vil virke
mot sin hensikt. Sak gjenopptas høsten 2019. – Rekruttering har i år gått
over all forventning. Er nå 120 stk, men få tilbakemeldinger om når det
passer. Vakter har blitt nå bare satt opp og sendt ut. Lars og Jon Rune
lager et kort sammendrag om hva det innebærer og at en melder seg for
flere år. Dette sendes ut til klassekontaktene som tar dette videre i
klassene. Det bør ikke være tvang, da en ikke har kjennskap til de
forskjellige familiesituasjonene.

47/19

Fokusområder for FAU 2019/2020, hvilke områder bør vi legge vårt
engasjement i? Se også refleksjoner fra sist skoleår i sak 37/19 i
referatet fra sist møte. - Det ble enighet om å ha hovedfokus på
psykososialt miljø. Dette er et viktig tema som berører alle. Det er også
viktig at vi bruker hjemmesiden til skolen, da dette er skolen sin

hovedkanal ut til elever og foresatte.
48/19

Undervisningen i enkelte fag i en av 9. klassene i forrige skoleår ble
opplevd som mangelfull av elever og foreldre pga. lengre sykdom hos
kontaktlærere og lite kontinuitet blant vikarer. Rektor/skolen bes orientere
om hva slags ordninger og rutiner skolen har i forbindelse med lengre
fravær blant lærere. - Rektor informerte om måten de jobber på for å få
løse oppgaven med vikarer i forbindelse med fravær på en best mulig
måte. Det kan bli litt omrokkeringer i forbindelse med hvilke fag det er
snakk om. Det er vanskeligere å finne vikarer til språk fag enn basisfag.
Det er også nødvendig å se hvor det er mest kritisk å holde lærer
situasjonen så stabil som mulig. Det er viktig at avdelingsleder sender ut
informasjon til foreldrene om hva som skjer og hva de gjør for å løse
situasjonen best mulig.

49/19

Info fra klassene. Ikke noe spesielt enda, men noen har begynt å
planlegge sammenkomster og bli kjent kvelder.

50/19

Eventuelt
Tone tok opp situasjonen med 17.mai feiringen. Mulighetene vi står
overfor nå er å være med feiringen i byen, prøve å få til et arrangement
ved idrettsbanen og den internasjonale skolen, eller få til mindre
arrangementer ved de enkelte skoler. Vi tar en runde på hva Gosen
ønsker og Tone hører hva de ønsker i Bydels-FAU Madla.

51/19

Mobilfri skole
FAU ønsker å prøve å skape en mobilfri skole. Dette må tas over litt tid,
da både foreldre, elever og lærere trenger å omstille seg. Dette ser vi
nærmere på i neste møte.

Forfall meldes. 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

