Referat FAU Østersund 2017-18

01. November 2017

Tilstede:
Knut Georg Arnø 9B, Frank Hoftvedt 8C, Anita Heen 8D, Jane Helmersen 9C, Jørn
Gulbrandsen 10B, Jens Krogh 10E, Maren Aasan vara 10C, Siri-Lotte Joranger 8F, Bjørnar
Schau 10D, Line Sanosnes Kolstad 8E, Hanne Bartnes 9E, Linda Engvik 9D, Trine
Tokerud 8B, Ingar Østerby 9A, Camilla Lilledahl 10A.
Ann Harriet Olsen (rektor)
1. Godkjenning av referat.
2. Rektor informerer, læring, trivsel og skolemiljø.
3. Orientering utbygging Østersund Ungdomsskole ved prosjektleder
Torgeir Alvestad Utbygging/trafikksikkerhet
4. Massetransport til Sundevja
5. Vedtekter FAU
6. Temakveld for foreldre
7. Bespisning for elevene
8. Eventuelt

Agenda

Sak 9.2017-18

Godkjenne referat.

Referat er godkjent med følgende endring, «skolen tar i bruk FET arena fra 27/11».

Sak 10.2017-18
-

Psykisk helsedagen ble markert 10. oktober.
- Elevundersøkelse er igangsatt, varer frem til januar 2018
- Foreldreundersøkelse blir gjennomført før januar 2018.
- Spesialundervisning blir gitt av pedagoger, ØUS har kun to ufaglærte lærere.
- Hygiene på toalettene er/blir tatt opp med alle trinnene, etter flere uheldige episoder.
- Det eksisterer en Snapchat gruppe som filmer «mindre heldige episoder» bla rundt
toalett besøk. Flere ungdommer fra Fet er med i denne gruppen. Det er ingen filmer fra
ØUS, eller ungdom fra Fet.
- Det blir ikke gjort noe med sykkelparkeringen før utearealet blir tatt etter utbyggingen
er ferdig.
- Utearealet er ikke en del av utbyggingen, kommunen har satt i gang et forprosjekt rundt
dette.
- Det er gjennomført 2 brannøvelser, med godt resultat

Sak 6.2017-18
-

Rektor informerer.

Orientering om utbygging v/ØUS.

Torgeir Alvestad fra Stema Rådgivning, orienterte om utbyggingen
Planskisser ble vist.
Målet er at bygget skal være tett før jul, rampe ved rømningsveien blir fjernet.
Kravet til rømningsvei tilfredsstilles, med tanke på funksjonshemmede.
Solskjerming blir persienner.
Det utvides med flere klasserom for å ta økningen i antall elver de neste årene.
Svømmehallen rehabiliteres. E-bygget skal stå ferdig til påske, unntatt kulturskole delen.
Hele bygget skal stå ferdig til skolestart 2018/2019. Trafikksikkerhet er gjennomgående
tema for utbygger, i hovedsak er dette vanlig biltrafikk. Seby styrer tungtrafikk utenom
rush tiden. Ny orientering i januar. FAU er bekymret for trafikkavviklingen rundt
utbygging.

Sak 7.2017-18

Orientering om utfylling av Sundevja

Torgeir Alvestad orienterte også om utfyllingene av Sundevja.
Det blir gjennomført utfylling av 60 000m3 masse for å stabilisere grunnen i området
rundt Løken terrasse. Det blir også gjennomført utfylling av Strandengevja 6000m3 masse
for å stabilisere området rundt skolen. Det gjennomføres kontinuerlige målinger. Tiltak må
settes inn i fbm utfyllingen av Strandengevja. Dette med tanke på trafikksikkerhet. Det
forventes oppstart av utfyllingen til vinteren 2018. Knut og Rune sender et bekymrings
brev ang trafikken rundt utfyllingene.

Sak 11.2017-18

Vedtekter FAU v/ØUS

Vedtekter tas opp på neste møte. Retningslinjer for foreldre som er med skolen på
klassetur må også vurderes.

Sak 12.2017-18

Temakveld for foresatte

Temamøter bør tas i fbm foreldremøter. Temaer tas opp på møtene fremover for
diskusjon.

Sak 12.2017-18 Bespisning elevene v/ØUS
Se på samarbeid med FET arena. Tas opp med rektor og elevrådet. Tas opp i neste SU møte.

Sak 13.2017-18

Eventuelt

