Referat FAU Østersund 2017-18

07. Mars 2018

Tilstede:
Knut Georg Arnø 9B, Frank Hoftvedt 8C, Siri-Lotte Joranger 8F, Rune Berg 8A, Oddbjørn
Aas vara 8E, Jørn Gulbrandsen 10B, Trine Tokerud 8B, Anita Heen 8D, Linda Engvik 9D,
Vebjørn Horsfjord vara 10D
Ann Harriet Olsen (rektor)
Agenda

1. Info fra rektor
2. Mer info om Skooler (fra Trond/skolen)
3. Fortsettelse Vedtekter
4. Fortsettelse Årshjul (og anbefaling retningslinjer turer i privat regi)
5. Temakveld - diskusjon
6. Status kantinespm (Fet Arena)
7. Oppdatering epostliste og eventuelt (send gjerne adresse-oppdateringer
direkte til Marit på skolen, marit.bjorgeengen@fet.kommune.no) - så eier hun
alltid siste versjon)
Med unntak for Skooler, har jeg ikke fått inn andre innspill, men gi gjerne
tilbakemelding på evt saker.

Sak 28.2017-18
Godkjenne referat.
Referat for forrige møte ble godkjent, med følgende endring: Språkbruken blant elevene er
blitt verre, dette blir det satt fokus på fra skolen sin side. Dette følges opp av FAU på neste
møte.
Sak 29.2017-18
Rektor informerer.
Trond Nilsen viste og informerte om Skooler, som tar over for Itslearning. Det vil bli en egen
foreldreportal som gjør det enklere for foreldre å følge med. Innleveringer, periodeplaner,
undervisningsmateriell og vurderinger vil bli liggende på Skooler. Orden, Adferd, fravær og
karakterkort vil være tilgjengelig på Visma, som i dag. Opplæring til foreldre vil bli gitt på
foreldremøte. 3 elever fra 10. trinn deltok på klassequiz på NRK. Ventilasjon sjekkes og
reguleres, rektor følger opp dette. Det monteres solskjerming på vinduene. Utbyggingen er i
rute.
Det jobbes aktivt med språkbruken blant elevene, FAU følger denne saken videre og blir tatt
opp på FAU møtene fremover.
Sak 17.2017-18
Forslag til Vedtekter FAU.
Vedtektene ble vedtatt, taushetsplikten sjekkes. Vedtektene legges ut på Fet skolene.
Sak 18.2017-18

Årshjul og anbefaling retningslinjer "klasseturer" som ikke er i
skolens regi
Årshjulet ble gjennomgått, og vurderes til neste møte.
Sak 20.2017-18
Forslag til Temakveld
Utsettes til neste gang.

Sak 26.2017-18
Bespisning og utearealer
Leder har undersøkt med FET IL, har også forsøkt å komme i kontakt med NAV. Vi
undersøker saken videre
Sak xx.2017-18
Referent
Frank Hoftvedt

Eventuelt

