Referat FAU Østersund 2016-17

07. desember 2016

Tilstede:
Anne Vikerhaug 10C (leder), Camilla Lilledahl 9A, Jane Helmersen 8C, Bjørnar Schau 9D,
Steinar Berntsen 10D, Lisbeth Siggerud 8B, Christina Prøis Stubsjøen 10B, Erik Falkenås
8A (vara), Ingar Østerby 8A (referent), Britt Eva Fløisbonn (Rektor)
13. Godkjenne referat
Agenda
14. Rektor informerer
15. Utbygging
16. 17. mai
17. Juleball
18. Tine automater
19. Eventuelt

Sak 13.2016-17

Godkjenne referat

Referat fra forrige møte ble godkjent
Sak 14.2016-17

Rektor informerer.

 Rapport fra evaluering
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rapporten er mottatt. Legges ved referatet.
Skolens egne foreløpige kommentarer er gitt i kapitlet «Veien videre».
FAU utgjorde foreldregruppa som deltok i evalueringen
Elevrådsrep. og en frivillig fra klassene ble intervjuet
På gjennomgangen av rapporten med foreldre, personale og kommunens
ledelse var det veldig få foreldre tilstede.
Generelt mye bra, men en del dårlig praksis hos lærerene. Fra rapporten: «Alle
fiskene svømmer, men ikke alle i samme retning».
Skolen har selv sett at det er vanskelig å følge opp vedtak for f.eks.
ordensregler for alle lærere.
Jobber med å få elevene mer med i målformuleringer, metoder og kriterier
Skolen må jobbe med bedre tilbakemeldinger og framovermeldinger og på en
mer enhetlig framstilling.

Sak 15.2016-17

Utbygging av Østersund

 Grunnforhold i forbindelse med utbygging av skolen er svakt dokumentert.
 Tiltak for stabilisering av grunnen er også svakt dokumentert.
 Backe Romerike AS (Fet Arena) har gitt redegjørelse for byggingen av Fet Arena. Det
står veldig lite i redegjørelsen om sikring av grunnen. Det står heller ikke noe spesielt
om trafikksikringstiltak.
 Sjef for kommunalteknikk Morten Nårstad inviteres til å komme på FAU-møtet i
Januar og orientere om grunnsikringstiltak.
 Jane Helmersen fra FAU kommer til å følge opp videre rapporter og undersøkelser.
 Trafikksituasjonen er kritisk sett fra skolens side, og brevet fra Backe oppleves ikke
som tilfredsstillende. Kirkeveien er fylkesvei, slik at tiltak ikke bare er opp til
kommunen å avklare.
 Logistikken ved utbygging av skolen vil være utfordrende i forhold til elevenes og
lærernes daglige situasjon i byggeperioden for å gjennomføre undervisningen.

 Skolen synes at det er synd den gamle gymsalen blir borte, da denne har mange
brukere og som antakelig ikke blir ivaretatt i Fet Arena.
 Budsjettbehandling av utbyggingen av Østersund behandles i kommunestyremøte
mandag 12.12.
Sak 16.2016-17

17. mai.

Antar at vi får 4000 kr til 17. mai frokost.
Sak 17.2016-17

Juleball.

Elevene veldig fornøyd, men kanskje litt høyt lydnivå.
Ingen registrerte problemer med rus.
Ønske fra skolen om å ikke tillate limousiner, både av økonomiske årsaker, at ingen skal føle
press på dette, og av trafikale forhold.
Sak 18.2016-17

Tine automater.

Det viste seg å være noe leveringstid. Det blir 3 automater som blir stående i amfiet eller i
«tarmen» forbi kjøkkenet. Skolen sjekker ut evt. krav ift. evakueringsveier, brannsikring osv.
Automatene installeres før jul, fylles i romjula og er operative rett over nyttår.
Foreldre får brev med veiledning om å opprette abonnement.
Skolen prøver å innføre at klasserommene er åpne i de 10 første minuttene av midttimen for å
lette spiseforholdene for elevene, men dette må evalueres ift. tilgang til automatene og
lærernes arbeidstidsordning.
Skolens håndtering av evt. ekstrem nøtteallergi må avklares ift. automatene.
Sak 19.2016-17

Eventuelt

 Vanskelig å finne FAU referater på fet.skolene.net. Ingar oppdaterer Roger med
referater, møteplan, osv.
 FAU representantene bør ta initiativ til en orientering for klassen på foreldremøtene.
 Mange elever klager overfor Malin at de er trøtte om dagen og mange refererer til at
de bruker internett om natten. FAU oppfordrer foreldre til å passe på at elevene ikke er
på internett og kommuniserer med andre elever på sosiale medier om natten.
 FAU diskuterte i forrige skoleår å ta initiativ til retningslinjer for foreldres oppførsel i
forskjellige situasjoner som påvirker skolens og elevenes hverdag. Konkret mobilbruk
på kveldstid kan være et tema for foreldremøtene utover våren.
 Servering av varmmat tas opp innimellom, men avventes inntil vi har erfaringer med
automatene.
Neste møte er 11. januar 2017
Møteplan videre for skoleåret 2016/2017: Alle møter er på onsdager
11.01.2017 08.02.2017 08.03.2017 05.04.2017 10.05.2017

07.06.2017

