Referat FAU Østersund 2016-17

10. Mai 2017

Tilstede:
Anne Vikerhaug 10C (leder), Per Erik Fallet 10A, Wenche Kvale Krokan 10B, Tove Kjus
10C, Steinar Berntsen 10D, Anita Heen 10E, Line Marie Hofftvedt-Sjursen 9C, Erik
Falkenås 8A, Lisbeth Siggerud 8B, Jane Helmersen 8C, Linda Engvik 8D,
Ingar Østerby 8A (referent), Britt Eva Fløisbonn (Rektor)
Agenda

Sak 36.2016-17

36. Godkjenning av referat.
37. Rektor informerer.
38. 17. Mai frokost.
39. Brev til politikerne???
40. Tine automater - noen løsning?
41. Avgangsfest 10. trinn
42. Eventuelt.

Godkjenne referat.

Referat fra forrige møte ble godkjent
Sak 37.2016-17

Rektor informerer.

 Kroppsøving innendørs stenges fra 22.05. og til utpå høsten i forbindelse med oppstart
at ombygging. Neste år blir spesielt ift. endringer for 10. tr. basen med direkte utgang
fra klasserommene. Elevene skal få beskjeder i tide. Det er ikke kjent hvor skolen kan
få være med kroppsøving til høsten. Svømming blir det antakelig ikke i neste skoleår.
 Tilstrekkelig antall lærere er tilsatt. 6 klasser i 8 tr. fra høsten blir spennende sammen
med utbygging.
 Utfordringer økonomisk for skolen i 2018.
 Innovasjonscamp til høsten. Forslag at oppfølging av campen legges inn i dokumentet
for Hjem-skole samarbeidet. Rektor foreslår at Åse Marit Moe inviteres til første FAU
møte på høsten for å orientere det nye FAU. De kan også kjøre et opplegg og
presentere i første foreldremøte for ny 8 klasser. Rektor mener videre arbeid fra
foreldremøtene naturlig bør følges opp av FAU gjennom resten av året. Opplegget
foreslås av rektor å kalles Trygg Ungdomstid (TUT). FAU gir sin tilslutning til dette
forslaget. Endelig forslag legges fram på neste møte
 Ny rektor er tilsatt fra 01.08.2017. Ann Harriet Olsen, kommer nå fra Haneborg skole i
Aurskog-Høland.
 Fruktdagen ble gjennomført med stor suksess. Stor innsats på kjøkkenet fra elevene.
 Malin refererer at elevene har tatt opp behov for mobilfrie friminutt, evt fysiske soner
uten mobil. Uheldige situasjoner har forekommet på andre skoler ift. bilder fra
garderober som blir lagt ut på nett. Rektor påpeker at håndhevelse av slike
forbudsregler er svært vanskelig. FAU nevner også smarte klokker som har
nettverkstilgang og som kan være en utfordring i timene.

Sak 38.2016-17

17.mai frokost

Organisering avklart. 17. mai-programmet som er sendt i posten er feil på oppmøtetidspunkt.
De skal møte 09:30.
Sak 39.2016-17

Brev til politikerne

Det er ikke gitt noen ny informasjon ang. trafikksikring i byggeperioden. Veien virker smal,
men fortauene er brede og fine. Det er ikke bekreftet at utbygger for Østersund er pålagt
ekstra trafikksikring i anleggsperioden fra kommunen.
FAU ønsker å kalle inn til neste møte representanter for entreprenørene SEBY (Fet Arena) og
Backe (Østersund) sammen med Fet kommune og politisk leder for Fast utvalg for
undervisning og oppvekst, Erik Berg Olsen. for å påpeke krav om trafikksikring.
FAU utarbeider et brev om langsiktig trafikkløsning for kirkeveien. Vi tar kontakt med FAU
for Riddersand for om mulig å sende felles brev. FAU ønsker samtidig å etterspørre
kommunen om grunnlaget for de vurderingene som har vært gjort så langt. I tillegg ber vi om
at videre vurderinger av trafikksikringstiltak gjøres.
Sak 40.2016-17

Tine automater - noen løsning?

Ingen nye klager mottatt. Det vil bli gjort noen støyvurderinger i forbindelse med oppstart av
utbygging. Det er mulig at det vil ha en positiv effekt.
Sak 41.2016-17

Avgangsfest 10 trinn.

21. juni er festen, oppmøte ikke avklart. Klassekontakter på 8 og 9 tr. må kalles inn til et
planleggingsmøte. Info ligger i foreldrepermen. 10 kaker pr. klasse i 8. tr og 10 kaffekanner
pr. klasse i 9 tr.
1 representant for hver klasse på 8 og 9 tr. er arrangementskomite for gjennomføring. Det bør
gjennomføres med en annen logistikk løsning.
Ingar sender ut info til klassekontakter som org. For hver klasse. Arr.kom. må møte en time
før arrangementet. Kaker må merkes med allergener og deles opp.
Sak 42.2016-17

Eventuelt.

Ingen saker.

Neste møte er 07. juni 2017
Møteplan videre for skoleåret 2016/2017: Alle møter er på onsdager
07.06.2017. Første møte til høsten blir i september.

