
 

 
 

 
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: FAU – Gosen skole 
Møtested: Teams 
Møtedato /tid: Onsdag 3. juni 2020, 19:00 – 21:00 
Deltakere: Paul Fiskaaen, Gunn Evy Trøiel Hansen, Tove Elisabeth Geijer, Mari 

Mæland Nilsen, Elisabeth Hauge Larsen, Ninette Hoem Hegre, Anne 
Merete Gilje, Elin Gruehagen, Eli Mohn Hove, Lars Nysæther, Tone 
Aanderaa Kiste, Nils Alexander Hoem Hegre, Anne-Marthe Nygård 
Basso 

Kopi til:  
 

Sak nr.:  

27/20 Møtereferat fra 22. april godkjent. 
 

28/20 Møteinnkalling og saksliste godkjent. 
 

29/20 Orientering v/rektor 
• Smittevern på kode gult – klasser kan igjen være samlet, lærere 

kan gå mellom klasser og krav om en meter mellom elever i 
samme klasse opphører. Fortsatt faste plasser, ikke dele utstyr, 
reduserte pauser og holde avstand til andre klasser. 

• Oppstart til høsten vil også være med smittevern kode gult. 
• Møte med foreldre til kommende 8. trinn avholdt digitalt. Elevene 

vil komme på fysisk besøksdag 16. juni. 
• Skolens økonomi har lenge vært en utfordring, men det er nå 

balanse i regnskapet på ordinær. STOLT operer fortsatt med 
overforbruk. Bemanning vil effektiviseres og antall miljøarbeidere 
på STOLT reduseres neste skoleår for å få ned kostnadene. 

• Flere lærere skal ut i etterutdanning til høsten. Dette er viktig for å 
kunne nå kompetansemål 2025. 



• Skolen har etablert en ny ledelsesmodell som vil tre i kraft fra 
høsten. Den nye modellen vil er etablert med tanke på inkludering 
og likeverdig læring. Den vil i tillegg utnytte ressursene på en 
bedre måte og dermed også hjelpe på økonomien.  

• Skolen jobber godt med ny læreplan (LK2020). Det viktig med god 
ledelse for å lykkes i dette arbeidet og nå intensjonene i 
læreplanen. 

 
 

30/20 Saker til samarbeidsutvalg (SU) 
 
Neste SU er ikke planlagt ennå, men det er tenkt å ha et avsluttende 
møte før sommeren. 
 

31/20 Utsjekk og gjennomgang av FAU-oppgaver: 

Natteravnsstyret: 
• Det er observert mye ungdom ved pumpehuset og Vaulen.  
• Ravning har ligget brakk en stund pga Covid 19, men aktiviteten 

vil nå tas opp igjen. Det blir ravning alle fire helger i juni så sant 
det lykkes å samle nok natteravner. 

• Natteravnene vil delta på første foreldremøte til høsten for å 
rekruttere nye natteravner. Skolen legger også ut en nyhetssak 
med reklame for natteravnene på hjemmesiden. 
 

06/20 Juleball – refleksjoner rundt arrangementet. Hva fungerte bra / ikke så 
bra? Bør det gjøres noen endringer neste skoleår? 
 
Følges opp videre høsten 2020. 
 

07/20 Julemarked - refleksjoner rundt arrangementet, hensikt og 
gjennomføring.  
 
Følges opp videre høsten 2020. 
 

18/20 Lover og retningslinjer for innsamling av penger til klassekasse. 
 
FAU har revidert følgende dokumenter som legges ut på FAU sitt 
område på skolens hjemmeside: 

• Forslag til klasseturer 
• Retningslinjer for klasseturer 

 
Dokumentene er ikke nødvendigvis godt nok kjent blant klassekontakter 
og andre som deltar i turplanlegging. Klassekontaktene vil få en 
påminnelse om at dokumentene finnes. I tillegg vil det arrangeres et 
møte for alle nye klassekontakter til høsten der dokumentene også 
gjøres kjent. 
 



32/20 FAU oppgavebeskrivelse er oppdatert og vil lagres på FAU sin Google 
drive. 

33/20 FAU- og klasserepresentanter på 8. og 9. trinn oppfordres til i fellesskap 
å ta kontakt med sine respektive klasser for å fordele disse vervene alt 
nå før skoleåret avsluttes. Da det på plass til høsten og 
foreldresamarbeidet kan komme tidligere i gang.  
Dersom det ikke skulle lykkes å få FAU- og klassekontakter identifisert 
før høsten, vil det være avtroppende FAU- og klassekontakt sitt ansvar å 
sørge for at nye blir valgt senest på første foreldremøte. 
 

34/20 Viktig melding fra Politiet: 
 
Politiet opplever for tiden problematiske ansamlinger av ungdom på 
kveldstid i helgene ved Vaulen badeplass og Pumpehuset. Vi vil derfor 
minne foreldre på noen gode råd: 
 

1. Gjør avtaler med ungdommene deres på hvor de skal og hvem de 
skal være sammen med i kveld. 

2. Ta en tur ut og oppsøk stedene der ungdommene er – synlige og 
tilstedeværende foreldre har stor effekt. 

3. Sørg for at ungdommene deres kommer seg trygt hjem. 
 
Dette er også en av motivasjonene for å komme igang med ravning 
igjen, ref. sak 31/20. 
 

35/20 Gosen skole vil delta i høring relatert til lovefestede råd og utvalg i 
opplæringsloven og støtte holdningen til KFU om at dette må beholdes. 
Se vedlegg. 
 

36/20 Sak fra KFU: 
"Et	initiativ	fra	noen	år	tilbake	med	felles	skolerute	for	alle	skoler	og	
barnehager	i	Stavanger	kommune	ser	ut	til	å	ha	falt	i	fisk.	Det	er	nå	ulike	
planleggingsdager	og	ulike	oppstartdatoer	etter	ferier	m.v.	Flere	FAU	
medlemmer	har	fått	tilbakemeldinger	om	frustrasjon	blant	foreldre	som	knytter	
seg	til	a)	ulike	planleggingsdager	mellom	barnehage	/	barneskole	/	
ungdomsskole	og	b)	”halve”	friuker	om	sommeren.	Mange	opplever	manglende	
fleksibilitet	for	halve	friuker	fra	arbeidsgiver.	FAU	er	representert	i	
Samarbeidsutvalget	og	i	”Bydels-FAU”	for	Madla	bydel.	Våre	representanter	
får	med	seg	følgende	innspill	til	framtidige	debatter	om	skolerute:	1.	Man	bør	
etterstrebe	felles	planleggingsdager,	i	det	minste	innenfor	Madla	bydel	2.	Vi	
ønsker	at	skolestart	i	august	legges	til	en	mandag.	3.	Sommerstenging	av	SFO	
bør	følge	hele	uker,	ikke	kalendermåneden	juli,	slik	som	nå.	Dette	gjøres	i	dag	
problemfritt	bl.a.	i	Sandnes	kommune.	(4	uker	/	5	uker	stengt	annethvert	år?)."	
	
Innspill	fra	FAU	v/Gosen	skole	er	som	følger:	

1. FAU v/Gosen skole støtter ikke at man skal sette føringer for at alle 
skoler og barnehager i bydelen skal ha samkjørte planleggingsdager. Tre 
av dagene er allerede samkjørt i Stavanger kommune. 



Planleggingsdagene er et viktig verktøy for skolen og skolen må ha frihet 
til å tilpasse tidspunkt for de resterende dagene etter skolens behov.  

2. FAU v/Gosen skole er enig i at det kan være fornuftig at første skoledag 
er på en mandag og kommunen bør tilstrebe å få til dette. 

3. SFO er lite relevant for Gosen og FAU overlater til FAU ved 
barneskolene til å uttale seg om denne saken. 

 
37/20 
 

Ino fra klassene 

38/20 Eventuelt 
• Fotograf for klassebilde – FAU har blitt kontaktet av Lima foto som 

mener de har et veldig godt tilbud. FAU har sjekket tilbud hos 
Lima foto og Foto Norden som er dagens fotograf. Konklusjonen 
er at vi beholder Foto Norden. Fotografering gikk ut i vår grunnet 
Covid 19, men vil bli gjennomført i september. 

• FAU oppfordrer skolen til å tilby skolegudstjeneste i forkant av 
juleferien da en del elever har savnet dette. Dette skal ikke være 
en del av avslutningen til jul, men rektor er positiv til å tilby 
skolegudstjeneste en av de andre dagene før jul.  

• Årshjul for klassekontakter må oppdateres slik at det er klart til 
neste skoleår. Dette vil bli gjort før sommerferien og delt på FAU 
sin side under skolens hjemmesider. 
 
 

 
 


