
Referat FAU møte 06.10.2021 
 
 
Gruppe: FAU – Gosen skole 
Møtested: Gosen skole, møterommet ved hovedinngangen 

 
Møtedato/ -
tid: 

06.10.2021, 19:00 -20:30 

Deltakere: Erik Bergslien (leder), Astrid Pundsnes (8B), Rune Fitjar (8C), Iren 
Bratheland (8D), Margrethe Fjermestad (nestleder - 8E), Janet Bakken 
(9B), Olav Skartveit (9C), Silje Nilsson (9D), Elin Restorff (10A), 
Torgrim Reitan (10), Merete Aarhus (10C), Christian Hagemann 
(sekretær - 10D),  
Rektor Anne-Marthe Nygård Basso (innledning), Ass. Rektor Ingve 
Helgeland (innledning) 

Kopi til: FAU medlemmer og vara, leder av driftsstyret, rektor 

 
Sak nr.:  

02-2021/22 Godkjenninger: 
 Møtereferat fra møte 1, skoleåret 2021/22, 8. september 2021 
 Innkalling og saksliste 

 
03-2021/22 Orienteringer: 

Fra Rektor 
 Oppstart: Skoleåret er godt i gang med stor positiv overgang fra 

Covid til fysisk normal skole. Skolen har fått klage fra Kiwi ifm elever 
som handler i skoletiden. Ordningen er basert på tillit, ønsker ikke 
energidrikk o.l. inn på Strøket.  

 Kantinen åpner 18. oktober, elevrådet har påvirket menyen, elevene 
er flinke til å rydde og ledelsen er godt fornøyd,  

 Lokalt reglement for trivsel ved Gosen skole ligger ute på 
hjemmesidene, det er behov for å diskutere mobilbruk med elevene 
(særlig de yngste).   

 Nye skolekretsgrenser skal ut på høring til alle innbyggere i 
Stavanger Kommune, viktig at FAU og foreldrene uttaler seg. 
Kommende elever vil få varsel om hvilken skole de sokner til 
(inntaket 2022). Bakgrunnen er økt forutsigbarhet for alle foresatte, 
elever og skolene spesielt i de områdene der dette er/har vært 
utfordrende. Nærskoleretten er fremdeles sterk. Rektor ber FAU 
engasjere seg i høringen. 

Skolemiljøutvalget 
 Det blir første møte etter høstferien. 

 
  



Sak nr.:  

04-2021/22 Avklaring av FAU sin rolle og prioriterte oppgaver for dette 
skoleåret.  

 Erik presenterte. Det er varierende hva FAU skal holde på med og 
hva de velger å holde på med. Opplæringsloven sier at foreldrene 
skal velge et Foreldre Arbeids Utvalg (FAU), som videre velger 
representanter til Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg. FAUs 
oppgaver følger av opplæringslova §11-4. 
 

 Videre angir www.foreldreutvalgene.no typiske arbeidsoppgaver 
for FAU: 
 Lytte til saker som er viktige for foreldrene 
 Informere alle foreldre om aktuelle saker 
 Samarbeide med elevrådet, rektor og lærerne 
 Utnevne to foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU) 

og skolemiljøutvalget (SMU) og samarbeide med disse. FAU-
lederen skal være en av representantene i SU 

 Melde saker til SU og SMU 
 Delta på møter som kommunale foreldreutvalg (KFU) arranger 

(dersom kommunen har KFU) 
 Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene 
 Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som 

storforeldremøter med ulike temaer 
 Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for 

eksempel trafikk, skolemiljø, inneklima, ordensreglement, 
strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der 
foreldrenes engasjement er viktig 

 Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet 
 

FAU ved Gosen vil fokusere på kjerneoppgavene om å bidra til et godt 
sosialt miljø for elevene og å være et viktig kontaktpunkt for skolen.   

 Etter Covid-19 restriksjonene er det viktig å få avholdt juleballet for 
elevene (egen sak nedenfor).  

 Elevundersøkelsen vil avklare om det er spesielle områder der 
foreldregruppen kan bidra (egen sak senere møte).  

 Det kommer to politiske saker (skolegrenser og lekser) i 
kommunen der foreldrene kan uttale seg (egne saker når FAU får 
mer informasjon). 

  
Diverse oppfølginger for FAU etter møtet: 

 Forholdet mellom FAU og klassekontakter - hvem gjør hva? 
 Klassekontaktene arbeider klassevis mens FAU ser på helheten 

som angår flere/alle klasser. Klassekontaktene er vanligvis «det 
utførende leddet».  
o Forslag om at alle klassekontaktene burde møtt hverandre – for 

å bli bedre koordinert på type/mengde oppgaver/ aktiviteter. 

http://www.foreldreutvalgene.no/


Rektor bes innkalle til et slik informasjonsmøte for 
klassekontaktene ila. høsten. FAU vil da samtidig orientere om 
hvilke oppgaver som ligger til FAU. 

o FAU sjekker hva som finnes av tips/råd fra tidligere år til 
klassekontaktene, herunder om det er et forslag til «årshjul» 
med tips. 

 FAU ber Rektor presenterer resultatene fra Elevundersøkelsen for 
å vurdere hva FAU kan gjøre for et bedre skolemiljø. 

05-2021/22 Juleball for elevene 
 Frem til nå har juleballet vært et betalingsarrangement hvor skolen 

har ordnet mye. Rektor presenterte et nytt forslag til modell hvor 
FAU og klassekontakter for større ansvar enn tidligere. Skolen kan 
pynte, koordinere betaling, underholdning, leie inn DJ, og ansatte 
blir invitert som gjester, miljøarbeidere er ledsagere for elever som 
trenger det.  

 FAU drøftet forslaget og satte dato for ballet: Torsdag 9. 
desember kl 1800-2300 (ferdig ryddet).  

 Skolen gjør de interne organiseringene og legger til rette for 
kontaktpersonene for FAU. FAU stiller med 2 representanter til en 
komite: Silje Nilsson og Merete Aarhus. 

 Skolen tar saken til elevrådet,  
 FAU leder sjekker om skolen ordner med betaling/billetter. 

06-2021/22 Diverse henvendelser til FAU siden sist møte 
 Henvendelse fra bydels FAU: Det er for noen år siden etablert et 

samarbeidsorgan/«bydels-FAU» for grunnskolene i Madla og 
Kvernevik bydel. Det er møter 3-4 ganger pr skoleår. En mor som 
allerede satt i dette «bydels-FAU» fra barneskolen tilbød seg å 
fortsette på vegne av Gosen skole. Vi takker for dette. 

 FAU overtar en etablert FAU-konto. Kontoen er basert på en 
registrering av FAU i Brønnøysundregistrene. Kontoen er også 
opprettet med Vipps. Runar Fitjar i 8C ble valgt til kasserer for 
FAU. Han følger opp og overtar kontoen. 

  



Sak nr.:  

07-2021/22 Eventuelt (andre saker, evt. info. til FAU fra klassene) 
 Politisk sak om mulig leksefri skole; Utvalg for oppvekst og 

utdanning har nylig vedtatt  at grunnskolene i Stavanger skal selv 
få bestemme om de ønsker å være leksefri, ha noe lekser eller 
normalt med lekser. FAU ønsker at rektor informerer FAU når 
skolesjefen har kommet med mer informasjon om denne 
prosessen ved de enkelte skolene.  

 Skolemiljøutvalget: Er det andre undersøkelser enn 
Elevundersøkelsen som gir grunnlag for miljø-områder som kan 
forbedres (se sak 04)? 

 Julemarked: Diskusjon om tidligere tradisjon med julemarked 
skulle fortsette nå som Covid-19-restriksjonene er lettet. Det er 
ikke anledning til å bruke ansatt ressurser ifm innsamling av midler 
til klasseturer. FAU leder tar opp med rektor om det er realistisk å 
gjenoppta dette allerede i år, ref. kapasitet for lærere og elever i 
lys av det halvannet året vi har vært gjennom, eller om dette er en 
sak for FAU og skolen tidlig neste høst og neste skoleår.  

 Søke støtte til Juleballet: FAU vil forsøke å søke midler til 
Juleballet fra Ungdommens Bystyre og Kommunedelsutvalget 
(fristene er henholdsvis 12.11.21 og 01.02.22). Alternativt kan 
slike midler gå til et sosialt arrangement/noe kjekt for elevene. Elin 
Restorff i FAU ser nærmere på dette. Ut fra kriteriene er det ikke 
opplagt at man vil få midler, men FAU vurderer at det kan være 
verdt å søke, særlig i lys av elevenes situasjon siste halvannet 
året. 

 Sponsor Gosenrevyen: FAU er kjent med at revyen tidligere har 
hatt en sponsorkomite der motiverte foreldre har deltatt. FAU leder 
kontakter Jon Arne og hører hva de eventuelt ønsker hjelp til fra 
foreldrene. 

 


