
 

 
 

 
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 

 

Møteinnkalling 
 
Gruppe: FAU – Gosen skole 
Møtested: Gosen skole, møterommet ved hovedinngangen 
Møtedato /tid: Onsdag 30. oktober 2019, 17:30 – 19:30 
Deltakere: FAU-representanter, evt. også vara, leder av driftsstyret, rektor 
Kopi til:  
 

Sak nr.:  

51/19 Godkjenning av møtereferat fra 18. september 
 

52/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 

53/19 Orientering v/rektor 
 

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: 

• Skolemiljøutvalget 
• Natteravnsstyret  
• Julemarked 
• Juleball 
• Sponsorkomité for Gosenrevyen  
• Årsmøte FAU m/tema 
• Dugnad vår  
• Sommerball 
• Trafikksikkerhet 
• Sosialkveld for tillitsvalgte 

 



56/19 Informasjon fra møte i Madla bydels-FAU 23. september 

57/19 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 

 
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 

 
59/19 Oppdatering av handlingsplan for FAU 2019/20 (basert på avtalte 

oppgaver). Må oppdateres basert på beslutninger i sak 58/19. 
 

60/19 Info fra klassene 
 

61/19 Eventuelt 
• Tidspunkt for FAU-møtene, hva ønsker FAU-medlemmene? 

 
 
 
Forfall meldes. Det er den enkeltes ansvar å melde forfall til respektive vara-
medlemmer 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 


