STAVANGER KOMMUNE
Oppvekst og utdanning
Gosen skole
Postadr.: Sophus Buggesgt. 13
Besøksadr.: Sophus Buggesgt. 13,
4041 Hafrsfjord
Telefon: 51 59 93 00.
www.gosenskole.no
Org.nr.: NO 964 965 226

Referat SU samarbeidsutvalg nr 4 25.november 2020
GOSEN SKOLE

Gruppe:
Møtested:
Møtedato/tid:

Samarbeidsutvalg Gosen skole
Møterom 1 i adm. fløyen
Onsdag 25.november 2020 kl 1530- 1730
Foreldrerepr.: FAU leder Gunn Evy T Hansen og nestleder Elisabeth Hauge
Larsen
Elevrepr.:
Oliver K S Sim(elevrådsleder)
Philip Haaland (nestleder)

Deltakere:
Ansattes repr.: Susanne Birkeland andre ansatte, Tone Cecilie Nystrøm og
Bjørn Birkeland pedagogisk ansatte,
Politiske repr.: Line Møllerop (Høyre) + vara Tormod Losnedal

Meldt forfall
Kopi til:

Rektor:
Anne-Marthe N.Basso
Oliver K S Sim
Foresatte(hjemmesiden), elevrådet, tillitsvalgte og ansatte

Saker til behandling
Sak nr
Sak
Oppfølging av
11/20 status leirskole
saker
• Leirskole for 10.trinn juni 2021 Prekestolen basecamp
• Leirskole Frikvarteret for 9.trinn. Avtale er inngått med virkning
fra og med høst 2021.
16/20 Høring nytt ordensreglement for stavangerskolen

23/20
24/20
25/20

Sak nr

Nytt ordensreglement politisk vedtatt og til behandling i FAU SU,
elevrådet og personalet.
Regnskap pr november 2020
Kartlegginger: Nasjonale prøver 8.og 9.trinn
Læringsmiljøundersøkelsen 8.trinn høst 2020

Beskrivelse
REFERAT FRA MØTE 220920
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Referatet godkjennes
ORIENTERINGSSAKER
Nytt fra:
1.
Orientering fra politiker
Flertallpartiene har lagt frem et budsjettforslag. Ser ikke ut som om det er noen
endringer i ordinær driftsmidler. 5 millioner til flere miljøterapeuter. Styrke
rådgivningstjenesten på ungdomstrinnet, økt fysisk akt i barnehager og skoler i
samarbeid med idrettslag og frivillige lag. Ikke endringer Lenden og STOLT.
Satsing fritid for ungdom. 2 millioner til e - sport i 21 og 22. 500 000 til Madla og
Kvernevik kommunedelsutvalg midler som kan søkes på. Budsjettdebatt 14.
desember.
2.
Elevråd v/elevrådsleder
Arrangere Gosen uka siste uken i desember. Foodtruck er satt på vent.
Ordensreglementet skal behandles i elevrådet 291120 og videre ut i klassene.
3.
FAU v/FAU-leder
Skuffet over at juleball ikke kunne arrangeres. Oppfordret FAU kontakter til å
samle elevene klassevis. (271120 :se ny informasjon fra skolesjefen på
hjemmesiden - Gosen Skole - Julearrangement i foreldrenes regi frarådes
(minskole.no)
4.
Ansatte
Rimelig god stemning til tross for situasjonen. Det virker som om ting fungerer
bra. Det begynner å bli ganske vanlig den spesielle hverdagen. Det har hatt en noen
positiv effekt med tanke på klassemiljøet. 10.trinn er i innspurten. Det snakkes om
primærkontakt i SFO, nye og kjekke ansatte.
5.

•
•
•

•

Rektor
Status LK20
Arbeidet er ikke kommet så langt som vi ønsket. Dette tar vi opp igjen og
fortsetter vår 2021.
Covid 19 smittevern
Det fungerer bra med reglene og de fleste elevene er flinke til å følge de
gitte føringene.
Budsjett 2021 hva vet vi?
- Leirskole styrkes på ungdomstrinnet
- Politiske signaler er å rehabilitere skoler, endringer Lenden og
endringer i spesialundervisning Særskilt tilrettelagt opplæring. (ref
flertallspartiene i dag 251120)
- +/- 3% føres ikke over til 2021
Foreløpig ønske om skoleplass nye 8.trinn fra høst 2021
Av disse har 5 ikke nærskolerett
- Madlavoll 36(41 5 ikke levert)
- Madlamark 44
- Tjensvoll 26(28 2 ønsker friskoler/privatskoler)
- Lassa 14
- Kampen 1
- Kvernevik 2
- Søknad til særskilt tilrettelagt opplæring er klart etter 150121.
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•

•

Særskilt tilrettelagt opplæring endrede prosedyrer for inntak og sakkyndig
vurdering (PPT)
- Det skal ikke tilrås skole med STOLT avdeling - det skal fokuseres på
§5.1 spesialundervisning i alle eller flere fag. Nærskoleretten er sterkt
for alle elever.
Midlertidige ansatte dekkes av staten jfr utdrag fra informasjon fra
skolesjefen se vedlagt tekst:

Skoler og barnehager har over lang tid hatt en anstrengende hverdag grunnet strenge
smittevernrestriksjoner og karantenebestemmelser.
Regjeringen og Fylkesmannen har nå gitt beskjed om at kommunene vil få dekket
merutgifter til vikarbruk og ekstrapersonell i skoler og barnehager knyttet til
Koronautgifter.
På bakgrunn av dette gis virksomhetsleder og rektor nå anledning til å foreta en
midlertidig oppbemanning i sin virksomhet for å avlaste de ansatte i tiden framover.
Hensikten er at midlertidig ansatte både skal kunne styrke bemanningen der det er
nødvendig, og bidra til at ansatte får avviklet pauser og gjennomført nødvendig
planlegging. Rektor og virksomhetsleder oppfordres til å tenke nøye gjennom behovet i
den enkelte virksomhet. Virksomhetene er ulike, og det er derfor vanskelig å angi hvor
mye en virksomhet bør styrke bemanningen.
Dersom bemanningen ikke er å anse som arbeid i stedet for en annen eller andre
(vikariat), skal avtalen om midlertidig ansettelsene være i stillingskategori «arbeid av
midlertidig karakter» (jf. Aml § 14-9 2a) .
For Gosen skole – se sak 23/20

Saker til drøfting
Oppfølging
av sak

11/20 STATUS LEIRSKOLE ( PRESENTASJON Vedlegg 1)
Det er inngått avtale med leverandører av leirskole. Tilbudet og sted ble
presenteret i møte.
Enighet
SU støtter planen for innføring av leirskole over 2 år.

16/20 HØRING NYTT ORDENSREGLEMENT FOR STAVANGERSKOLEN
(se vedlegg i innkallingen)
Effektueres fra 010121.
Se utdrag fra teksten her, som det må tas stilling til:
§ 6 Regler for god atferd
Det er god atferd å vise hensyn og respekt for andre vise respekt for andres eiendeler
være hyggelige og høflige mot hverandre bruke et fint språk ta godt vare på skolens
eiendeler vise nettvett, følge IKT-reglementet og skolens regler for bruk og oppbevaring
av utstyr
Elever, lærere, foreldre og ledelse kan i fellesskap lage egne skoleregler for bruk og
oppbevaring av private mobiltelefoner, smartklokker og lignende. Hovedregelen er at
elevene på barneskolen ikke skal bruke private digitale enheter i skoletiden, mens
elevene på ungdomsskolen selv får være med på å bestemme om de skal kunne bruke
private digitale enheter i friminuttene.
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Rektor ønsker innspill og råd på hvordan det skal tilrettelegges hos oss fra alle råd og
utvalg.

23/20

Enighet
SU drøfter reglementet som tas videre i råd og utval. Endelig ordensreglement for
Gosen skole settes i SU januar 2021.
REGNSKAP PR 18.NOVEMBER 2020
A: Regnskap og budsjett ansvar 242230, 242231 og 242233(alle utgifter)
ANSVAR

242230
242231

242233

Regnskap
d.d.
GOSEN 28 266 042
SKOLE
GOSEN 20 004 043
SKOLE
STOLT
GOSEN 3 376 348
SKOLE
SFOSTOLT

Budsjett d.d. Avvik i kr
d.d.

Forbruk Årsbudsjett
i%

26 597 848

-1 668 194

106

29 003 000

18 924 786

-1 119 256

106

20 675 000

3 692 000

315 652

91,5

4 134 000

B: SPESIFISERING AV LØNN INKLUSIV REFUSJONER
SYKE/SVANGERSKAP (lønn)
Ordinær
Regnskap d.d.
Budsjett d.d.
Avvik
Årsbudsjett
27 700 725
25 263 681
-2 437 044 27 608 000
-1 029 917

Refusjoner
syke/svanger

-2 423 376

26 670 808

25 263 681

-1 407 127

27 608 000

STOLT
Regnskap d.d.
20 450 243

Budsjett d.d
19 053 786

Avvik
-1 396 456

Årsbudsjett
20 820 000
Refusjoner
syke/svanger

-580 142
19 870 101

19 053 786

-816 315

20 820 000

SFO
Regnskap d.d.
3 463 669

Budsjett d.d.
3 847 800

avvik
384 131

Årsbudsjett
4 305 000
Refusjoner
syke/svanger

-102 852
3 360 817

3 847 800

486 983

4 305 000

C: MIDLER FØRT COVID 19 SENTRAL KONTO PR 181120 DER MIDLENE VIL REFUNDERES
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D: REGNSKAP ALLE POSTER PR 181120

E: TREND HØST 2020

Det er tilsatt vikarer/midlertidige, som skal dekkes opp sykefravær og økt
belastning på ansatte. Det er bekymringsfullt at det ikke vil være mulig å gi noe
hjemmeskole for de eldste elevene, når lærer er hjemme pga luftveisinfeksjon eller
syke barn. Dette ville lettet både det pedagogiske arbeidet, mulig økt fravær pga
overbelastning på de som må ta ekstra og økte vikarutgifter og en bedret
opplæringen når de får ha sine lærere i faget. Det er samme status som i
september. Det ble pr 191120 gitt fullmakt til rektorene at det er mulighet for å
ansette midlertidige for å redusere belastningen på ansatte.
Overforbruk
De midlene som vi får refundert jfr pkt C Covid 19 , vil redusere vårt overforbruk.
Det er også verdt å merke seg at vi vil ikke ta med overforbruket inn i 2021.
Allikevel er det viktig å merke seg at vi går inn i 2021 med for høy aktivitet dvs for
høye lønnsutgifter.

24/20

Enighet om
SU tar gjennomgangen til orientering.
UNDERSØKELSER OG KARTLEGGINGER
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Nasjonale
prøver (se
vedlegg)

Det er gjennomført nasjonale prøver på 8. trinn i lesing, regning og engelsk og
9.trinn i lesing og regning.
9.trinn
Det er forventet at vi løfter elevene 4 poeng fra 8. trinn til 9.trinn. Det klarer vi ikke
helt. Allikevel er resultatene gode. Det vil bli lagt frem flere tall i møtet.
Mestringsnivå Mestringsnivå Mestringsnivå Mestringsnivå
1
2
3
4

Mestringsnivå 5

Snitt
Poeng

Nasjonale
prøver 9. trinn,
Lesing

6,7%

8,4%

23,5%

35,3%

26,1%

55,9

Nasjonale
prøver 8. trinn,
Lesing

6,8%

9,4%

41,0%

32,5%

10,3%

51,8

Nasjonale
prøver 9. trinn,
Regning

1,7%

15,0%

30,0%

25,8%

27,5%

55,3

Nasjonale
prøver 8. trinn,
Regning

6,8%

16,9%

37,3%

23,7%

15,3%

51,8

8.trinn
Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5

Snitt
Poeng

Nasjonale
prøver 8.
trinn,
Lesing

5,4%

18,0%

42,3%

22,5%

11,7%

50,9

Nasjonale
prøver 8.
trinn,
Regning

5,4%

12,6%

39,6%

27,0%

15,3%

52,4

Nasjonale
prøver 8.
trinn,
Engelsk

6,3%

10,8%

42,3%

27,0%

13,5%

52,7

Det er best resultater i engelsk og regning. Det er ulikheter mellom avgiverskolene
med tanke på resultatene. Barneskolene kan ta ut resultatene og gjøre sine
vurderinger.
Enighet om
SU tar saken til orientering.
Læringsmiljø- Denne gjennomføres høst 8.trinn for alle elevene. Det er Lenden skole og
undersøkelsen ressurssenter, som har ansvaret for oppsummering og analyse. Deltakelsen var god,
og resultatene viser at elevene har det trygt og godt og trives godt på Gosen skole.
Ledelsen og sosialpedagogisk rådgiver vil sammen med kontaktlærerne i hver
enkelt klasse analysere svarene og se på forbedringer og styrker.
Enighet
SU tar saken til orientering. Rektor presenterer undersøkelsens formål og
områder i januar 2021.
evt
Anne-Marthe N. Basso
rektor/sekretær
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Vedlegg 1
Presentasjon leirskole fra og med 2021
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Tidsperiod

Saker

Alle møter

Budsjettkontroll (i første møte
behandles nytt budsjett)
Referat fra FAU, SMU og HMS møter
Referat fra aktuelle saker i utvalg for
Oppvekst og utdanning
Saker fra skolemiljøutvalg

kvartal
jan-mars

kvartal
april- juni

kvartal
august/sept.

Regnskap
Delegeringer
Kvalitetsutviklingsområder
Møteplan for våren
Årshjul SU justeringer
Orienteringer
Informasjon og drøfting budsjett nytt
HMS rapport
Elevundersøkelsen og
foreldreundersøkelsen
Undersøkelser og kartlegginger
Organisering skole og SFO neste
skoleår
8. trinn inntak (velg foreldrekontakter
og evt. sørg for opplæring av disse)
Møteplan høsten
Evaluering av ordensregler
Kvalitetsplan informasjon og innspill
Skoleruten for neste skoleår
Innspill til langsiktig handlingsplan (fra
FAU)
Kvalitetsutviklingsplan aktuelt skoleår
– skal arbeides med etter
ståstedsanalysen høst 2020
Resultatvurderinger
Standpunkt og eksamensresultater (for
2020 kun standpunkt)

Ansvar
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kvartal
okt-des.

Undersøkelser og kartlegginger
Nasjonale prøver
Disponering av overskudd og
ekstramidler

