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Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato /tid:
Deltakere:

FAU – Gosen skole
Gosen skole, møterommet ved hovedinngangen
Onsdag 30. oktober 2019, 17:30 – 19:30
Paul Fiskaaen, Vibeke Lossius, Eli Mohn Hove, Tone Aanderaa
Kiste, Elisabeth Hauge Larsen, Tove Trædal, Arild Stian Myklebust,
Carl Rees Halvorsen, Ninette Hoem Hegre, Anne Merete Gilje, Elin
Gruehagen, Lars Nysæther, Nils Alexander Hoem Hegre, Jon Rune
Jørgensen, Anne-Marthe Nygård Basso

Kopi til:
Sak nr.:
51/19

Godkjenning av møtereferat fra 18. September – OK

52/19

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste - OK

53/19

Orientering v/rektor
• Ferdig med nasjonale prøver, 8 trinn gj snitt midt på. Diskutere
tiltak for positiv utvikling. Se opp mot resultat på 9 trinn for å kunne
vurdere om det blir bedre. 9 trinn, utvikling i lesing, fler på 1 enn 8
trinn. Analysere årsaker. Ellers positiv utvikling til nivå 4/5.
Regning, samme tendens. Flere på nivå 5 i niende i forhold til
åttende. Generelt, høyt mestringsnivå. Verktøy for forbedrings
arbeid blant lærere. Ser på trender. Kartleggingsarbeid
• UDIR elevundersøkelse, uke 40 frem mot 02 desember. Snakker
om begrepsavklaring til elevene. Elevene ønsker å se at ser at det
blir jobbet med forbedringstiltak i klassene.
• Digitalt arkiv, Public oppvekst.
(https://minskole.no/gosen/artikkel/266265) Dialog mellom hjem
og skole. Foreldre bør opprette digipost for å få informasjon
digitalt.

•
•
•
•
•

Temauke -«Eg e den eg e» Felles samling arrangert av elevråd i
gymsal mandag. Fin samling med appeller fra elever. Ulike
aktiviteter resten av uka.
Nye læreplaner kommer i slutten av november. Fagfornyelse i
fokus.
Rektor informerer om tilbaketrekking av bruk av diverse apperVurdering av GDPR. Skolen forholder seg til vedtaket.
Status økonomi – opprydning i forhold til regnskapsføring (kunst +
revy). Budsjett og regnskap for revy må føres på en annen måte.
Driftsstyresak.
Hendelse om slåssing som ble filmet på skolen i dag. Delt på
snapchat. Foreldre med involverte elever informert. Informasjon av
rektor i klassen. Politi bistår med forebyggende tiltak / dialog på
skolen. Skolens ledelse understreker at det er nulltoleranse for
slike hendelser og tas alvorlig.

54/19

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

55/19

Utsjekk og gjennomgang av FAU-oppgaver:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

56/19

Skolemiljøutvalget- første møte gjennomført. Jobbe for større
utvalg av elever. Kun 10-ende per nå. Ønsker alle trinn.
Gjennomgang av regelverk. Snakket om arenaer hvor elever kan
melde inn saker til ledelse.
Natteravnsstyret – plan for våren kommer i slutten av januar
Julemarked – tors 5 desember. 18-1930. Mail sendes fra FAU til
klassekontakter for å starte å planlegge med klassen.
Juleball – 19 desember. FAU sender ut mail til klassekontakter om
å skaffe foreldrevakter. Mulighet for å betale billett med VIPPS
Sponsorkomité for Gosenrevyen – ikke noe nytt
Årsmøte FAU m/tema
Dugnad vår
Sommerball
Trafikksikkerhet – ingen update. Bruk av hjelm, tas inn i
skolemiljøutvalg.
Sosialkveld for tillitsvalgte – tirsdag 26 november.
(klassekontakter + FAU representanter) gjentar suksessen fra i
fjor. Tone inviterer hjem

Informasjon fra møte i Madla bydels-FAU 23. September
• Referat foreligger på skolens 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

57/19

skole? Kort spørreundersøkelse sendes ut til foreldre. Paul lager
google skjema.
Kommunikasjonsformer mellom skole og hjem. Hva er mest effektiv måte
å kommunisere på og hva er egentlig lov i forhold til personvern?
• Apper
• Klasselister – epost
• Skolens hjemmeside
Skolen skal ikke bruke digitale Apper for hjem – skole kommunikasjon.
Ikke kontroll på innhold Effektivt vedtak fra 28 oktober.
Foreldre kan bruke apper eller grupper på Facebook for å kommunisere,
men da uten involvering fra lærere. Lærere kan ikke være medlemmer av
gruppene. Appene skal ikke brukes til distribusjon av informasjon fra
skolen.
Klasser kan opprette klasselister med mail og telefon nummer.
Klasselister kan distribueres på mail.
Skole og FAU publiserer informasjon på hjemmesiden. Oppfordrer alle
foreldre til å abonnere på ny informasjon. Ikke all informasjon blir sent via
mail
Minner om å oppdatere kontakt info:
https://minskole.no/gosen/artikkel/265324

58/19

Hovedtema for skoleåret:
Psykososialt miljø inkludert psykisk helse og inkluderende skolemiljø
Diskusjoner
• Hva vi ønsker å oppnå? Basert på elevundersøkelser, input fra
skolemiljøutvalget og annen bakgrunnsinformasjon
• Idedugnad på tiltak der FAU/foreldrene kan bidra
o Mobilfri skole? Ref. sak 51/19 fra sist møte
FAU diskuterte, idémyldring
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, 1 kontakt lærer pr 15 elev, 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, Foreldre grupper (eks Facebook)
Flere styrte aktiviteter i midttime, eks turneringer, (elevene 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.

59/19

Innspillene / punktene vil splittes på ansvarsområder- skole, foreldre og
elever og diskuteres videre i relevante fora.
Oppdatering av handlingsplan for FAU 2019/20 (basert på avtalte
oppgaver). Må oppdateres basert på beslutninger i sak 58/19.
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Info fra klassene

61/19

Eventuelt
• Tidspunkt for FAU-møtene, hva ønsker FAU-medlemmene?
Flertall for å beholde 1900 - 2100

