
 

 
 

 

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: Gosen skole, møterommet ved hovedinngangen 

Møtedato /tid: Tirsdag 21. mai 2019, 19:00 - 21:00 
Deltakere: Tone Aa Kiste, Jon Rune Jørgensen, Ninette Hoem hegre, Eli M 

Hove, Siw Mæle, Kristin v d Lippe, Hege Myhre, Nils Hegre, Mari M 
Nilsen, Anne Gjessen, rektor og IKT-ansvarlig 

Kopi til: Rektor 

 
Sak nr.:  

29/19 Godkjenning av møtereferat fra 27. Mars - OK 
 

30/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste – OK 
FAU formann overrakte gave til rektor Hilde Solberg for strålende innsats 
for skolen gjennom mange år. 
 

31/19 Orientering v/rektor 

• Eksamen er i god gang, det legges opp til alternatie aktiviteter for 
øvrige elever. 

• 8.trinn har gjennomført tur ”Opptur.” Vellykket 

• 9.trinn har gjennomført strandryddingsdag. 

• Ansatte har vært på kurs i regi av Trygg Trafikk – trygg skolevei. 

• Neste års 8.kl er svært stort kull – Ingen elever som ikke hører til 
Gosen etter nærskoleprinsippet vil kunne få plass. 

 
32/19 Driftsstyresaker 

• Gjeld pga overforbruk er slettet av rådmannen, sånn at skolen 
slipper å dra med seg. 

• Rådmannen skal se på tildelingsmodellen for å avdekke om det er 
noen svakheter som gjør at enkelte skoler kommer dårlig ut. 
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33/19 Utsjekk og gjennomgang av FAU-oppgaver: 

• Skolemiljøutvalget – Elevene virker umotiverte. Vurdere å 
rekruttere medlemmer på annen måte? Elevrådet anbefales å 
bruke tid å å finne ”riktige” kandidater som er motiverte for å være 
med. 

• Natteravnsstyret – Svært varierende frammøte. Styret har søkt om 
tilskudd fra Tryg for å fornye førstehjelpsutstyret 

• Dugnad vår  - Vellykket – Ca 37 frammøtte foresatte. 
• Vårball – Under kontroll. Vakter er rekruttert via foreldrekontakter. 
• Trafikksikkerhet – Blir fokusområde til høsten 
•  

06/19 Bydels-FAU for Madla ønsker å innhente erfaringer med Chromebook fra 
elever og foreldre ved skolene i bydelen. FAU innhenter erfaring fra 
Gosen-foreldre gjennom et google-skjema. Skjema er klart for 
utsendelse. Blir sendt fra FAU. 
 

34/19 Refleksjon rundt FAU-arbeidet 2018/2019: 

• Hva har fungert godt? 

• Hva har ikke fungert så godt? 

• Hva kan vi forbedre neste år? 
 
Stikkord fra medlemmene: 
Godt årshjul, forutsigbarhet, arrangementene har gått godt – Viktig med 
riktig tidspunkt for arrangement for å få opp frammøte, bli flinkere på å få 
input fra klassene, god oppgavefordeling, potensiale for å jobbe mer 
målrettet, ikke bruke tid på ting FAU ikke har innflytelse på, godt 
samarbeid med driftsstyret 
 

35/19 Avdelingsleder på 10. trinn oppfordrer til felles avslutning (eventuelt 
klassevis) for alle 10. klassene etter vitnemålsvurdering.  
3 av 10.klassene har eget arrangement etter vitnemålsutdeling. 
 

36/19 Gjennomgang av oppgaver relatert til skolestart høsten 2019 inkludert 
forslag til aktivitetsliste for klassene (se vedlegg). 
Deles ut til klassekontaktene. (De nye) av kontaktlærer på 1. 
foreldremøte. 
  

37/19 IKT-veileder for Gosen skole orienterte om handlingsplan for IKT og 
digital satsning ved Gosen. 
3 mål med plan: IKT som verktøy, digital kompetanse og dømmekraft.  
Tilpasset opplæring, vurdering for læring.  
  

38/19 Natteravnstyret sliter med å få nok natteravner. Bør FAU ta et større 
ansvar sammen med skolen for å rekruttere ravner? F.eks. at alle 
foreldre settes opp til et antall vakter i året?  
Diskuterte om det å sette opp obligatoriske vakter ville gjøre at 
ansvarsfølelsen blant de med eldre barn forsvinner og dermed vil virke 
mot sin hensikt. 
Sak utsettes til høsten. 



 

39/19 Info fra klassene  
Ikke noe å melde 
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