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Møtereferat
Gruppe:
Møtested:
Møtedato /tid:
Deltakere:

FAU – Gosen skole
Gosen skole, møterommet ved hovedinngangen
Onsdag 22. januar 2020, 19:00 – 21:00
Paul Fiskaaen, Mari Mæland Nilsen, Ninette Hoem Hegre, Elin
Gruehagen, Eli Mohn Hove, Tone Aanderaa Kiste, Trine Krogstad,
Anne-Marthe Nygård Basso

Kopi til:
Sak nr.:
01/20

Godkjenning av møtereferat fra 4. desember
Godkjent

02/20

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Godkjent

03/20

Orientering v/rektor
Øving til revy går sin gang og det er prøverevy på trappene.
Blir større fokus på inkludering av de som går på STOLT på konseptuelt
nivå mot revyen fremover.
8. klasse opptak er startet, det er stort antall søkere. Størrelsen av
opptak må sees i sammenheng med inkluderingsprinsippene.
To elevambassadører har tatt en runde i klassene og snakket med
elevene om hvordan de kan ivareta skolen på best mulig måte.
Det er stor fokus på å ha orden og ro for å ha godt samhold i skolen. (Ref

oppførsel i skolegården)
04/20

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

05/20

Utsjekk og gjennomgang av FAU-oppgaver:
•

•

•
•

•
•
•

58/19

Konstituering av deltagere
Delegering til Rektor
Revisjon
Regnskap, (redusere lønnsutgifter på de ikke lovpålagte
tjenestene)
Budsjett

Skolemiljøutvalget
o Møte før jul, overlevert trafikk-kampanje
o Juleball gjennomført og får veldig god tilbakemelding fra
arrangementet
Natteravnsstyret
o Mail sendt ut for å bekrefte deltakere etter dårlig oppmøte
sist høst
o Ny oppfordring til foresatte legges ut på FAU-siden (ansvar
FAU-leder)
Sponsorkomité for Gosenrevyen
o Inntekter på samme nivå som foregående år
Årsmøte FAU m/tema – forslag:
o Robuste Barn (Madlamark bruker dette) 5000 kr for 90 min
v/Liv Jorunn Byrkjedal. Invitere neste års 8’nde trinn.
o «On the frontline», hva er egentlig fravær. Trude Hallvik.
o Rektor sjekker opp om det er muligheter for å få
foredragsholdere fra forskningsprosjektet ”Robust” der
Gosen er aktiv deltaker i utformingen av opplegget.
Dugnad vår
o Tidlig mai?
Sommerball
Trafikksikkerhet

Hovedtema for skoleåret:
Psykososialt miljø inkludert psykisk helse og inkluderende skolemiljø
Vi jobber videre med forslagene fra sist møte.
• Sosiale arrangement (fest) og foreldrearrangement klassevis med
eller uten elever.
o Bruke klassekontaktene sammen med FAU for å dra det
videre. God erfaring med å kjøre dette på høsten på skolen
med både elever og foresatte. Kahoot! etc... samt lage ting
til juleballet.
o Alle klasser oppfordres også til å gjøre noe nå i vår med
foresatte og elever sammen. Få elever til å engasjere seg i
opplegget.
§ FAU tar kontakt med klassekontaktene og får også

§
67/19

med noen elever til å arrangere
Alle i FAU oppfordres til å utveksle ideer til opplegg
via mail fortløpende

Leirskole i grunnskolen blir nå lovpålagt. Diskusjon rundt hva dette betyr
for Gosen.
Er i diskusjon og er ennå ikke politisk formelt bestemt. Leirskoler er
ganske booket. Blir mest sannsynlig bemannet. Gullingen og Knaben er
alternativer. Kan være best tidspunkt der det ikke trengs for mye utstyr.
Tidlig høst god alternativ. Barmark og tryggest? Det er også gode
argumenter for å være på snø og sjø. Skolen bruker våren til å
planlegge.

06/20

Juleball – refleksjoner rundt arrangementet. Hva fungerte bra / ikke så
bra? Bør det gjøres noen endringer neste skoleår?
Skolen bruker for mye ressurser på å arrangere juleballet. Foresatte bør
engasjeres enda mer i regi av FAU. Arrangementet bør arrangeres av
skoleledelse, FAU og elevråd i fellesskap. Elever bør ha mer ansvar for
rydding etc. Rektor lager en skisse for hvordan vi går frem, definere
ansvar og oppgaver.
Kåring av ball gikk godt for seg. Det ble satt opp bånd for å avgrense
festområdet, noe som fungerte fint.

07/20

Julemarked - refleksjoner rundt arrangementet, hensikt og
gjennomføring.
• Bør vi sette opp egne retningslinjer på hva elever skal ta med,
hvor mye det skal koste og hvem pengene skal gå til?
o Fortsatt penger til klassetur eller koble aktivitet til
veldedighetsformål?
• Må det være julemarked?
FAU var enige om det ikke trenger å være julemarked og at det vil være
bedre å ha et arrangement på en litt mindre travel tid på året. En åpen
dag hvor elvene får vise frem hva de holder på med er et av flere gode
alternativer til julemarked. Skoleledelsen/lærerne er bedt om å komme
med forslag til arrangement og hvordan dette kan gjennomføres.
Lover og retningslinjer for innsamling av penger til klassetur, samt
anbefalinger til typer klasseturer settes som eget tema på et FAU-møte i
vår.

08/20

Info fra klassene
Klassene har hatt forskjellige aktiviteter de siste månedene (noen har
tjent penger og andre har brukt penger) og noen har også planer
fremover:
• Kongeparken

•
•
•
•
•
09/20

Tur til Idse i mai
Tjente penger til klassekassen ved å stå i kiosken i Vålandstårnet
Julemarkedet samt bowlingkveld, tur til Evje. Selge bursdagskort.
Tur til huskyfarmen
Tur til Nedstrand

Eventuelt
• Orientering om høring om vurdering, eksamen og
eksamensordninger i læreplanene. Vil bli egen sak på møtet i
mars.
o FAU kan se på: (Tone og rektor velger tema til neste gang)
§ Lærelyst som formål for underveisvurdering
§ Vurdering av orden og oppførsel
§ Samtale om faglig og sosial utvikling
§ Flere eksamensformer
• Dette oppleves som positivt fra FAU
§ Medbestemmelse til trekkordning for eksamen
•

Orientering fra ekstraordinært møte om 17.maifeiring
o Komiteen har fått innspill fra Gosen-undersøkelsen
§ Kirken, Rogneberghagen, Bydelshagen kommet som
forslag til sted for arrangement
o Neste møte i 17.maikomiteen er 23.01.

•

Neste års FAU bør velges før skoleslutt på våren

•

Møtedatoer for FAU i vår er: 4. mars, 22. april og 3. juni.

