Referat FAU Østersund 2017-18

07. Februar 2018

Tilstede:
Knut Georg Arnø 9B, Frank Hoftvedt 8C, Siri-Lotte Joranger 8F, Bjørnar Schau 10D, Rune
Berg 8A, Line Marie Hoftvedt-Sjursen 10C, Oddbjørn Aas vara 8E, Erik Falkenås vara 9A,
Jørn Gulbrandsen 10B, Trine Tokerud 8B, Hanne Bartnes 9E, Jane Helmersen 9C
Ann Harriet Olsen (rektor)
Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenning av referat.
Rektor informerer.
Møte med elevrådet.
Tilbakemelding fra foreldremøtene
Orientering om Sundevja.
Forslag til Vedtekter FAU.
Anbefaling retningslinjer "klasseturer" som ikke er i skolens regi.
Temakveld, status
Bespisning og utearealer
Eventuelt

Sak 22.2017-18
Godkjenne referat.
Godkjent med flg. Endring: Det sette ned en gruppe som kommer med et forslag til årshjul,
under sak 18.2017-2018
Sak 23.2017-18
Rektor informerer.
Rektor ser på muligheten til å bruke Fet Arena mer.
Rektor informerte om at Itslearning forsvinner og erstattes av Skooler. Lærerne har fått
opplæring og er godt forberedt. Pc til 8a,b,c er kjøpt inn og delt ut. Nye 8. trinn til høsten, vil
få nye PCer. På 9. trinn ble det gjennomført info om digitale medier på foreldremøtet.
Utbyggingen er i rute.
Utemiljøet blir påbegynt til høsten (september), konsulenter/arkitekter er allerede på plass.
Dette er en jobb som blir pågående neste skoleår.
Språkbruken blant elevene er blitt verre, dette blir det satt fokus på.
Innkalling til foreldremøter bør sendes på mail senest 14 dager før møtene.
Sak 24.2017-18

Møte med elevrådet.

Amelia og Guro fra elevrådet informerte om aktiviteter fra elevrådet og YouMe.
YouMe gjennomfører flere aktiviteter for alle trinnene i løpet av året. Elevrådet gjennomfører
flere aktiviteter som, kulturstafett, fredagsaktiviteter. Elevrådet og YouMe samarbeider godt.
De er gode rollemodeller for de andre elevene. YouMe forsvinner neste år, dette pga
manglende pengestøtte. Det jobbes med alternative løsninger.
Sak 25.2017-18
Tilbakemelding fra foreldremøtene
Språkbruk, se pkt under rektor informerer.
Ønske om å sette begrensinger på bruk av tlf og PC i friminuttene. Dette jobbes det med fra
både skolen og elevrådet.
Klasseturen i 10. trinn er det foreldrene i hver enkelt klasse som bestemmer.
Sak 7.2017-18
Orientering om utfylling av Sundevja
Klagen fra FAU til fylkesmannen er avslått.

Sak 17.2017-18

Forslag til Vedtekter FAU

Forslaget ble gjennomgått, tekster ble endret. Nytt forslag blir lagt frem på neste møte.
Sak 18.2017-18

Årshjul og anbefaling retningslinjer "klasseturer" som ikke er i
skolens regi
Tas på neste møte.

Sak 20.2017-18

Forslag til Temakveld
Tas på neste møte

Sak 26.2017-18

Bespisning og utearealer
Tas på neste møte.

Sak 27.2017-18

Eventuelt

Referent
Frank Hoftvedt

