Referat FAU Østersund 2017-18

06. Desember 2017

Tilstede:
Knut Georg Arnø 9B, Frank Hoftvedt 8C, Anita Heen 8D, Jens Krogh 10E, Siri-Lotte
Joranger 8F, Bjørnar Schau 10D, Linda Engvik 9D, Ingar Østerby 9A, Rune Berg 8A, Line
Marie Hoftvedt-Sjursen 10C, Oddbjørn Aas vara 8E.
Ann Harriet Olsen (rektor)
Agenda

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

Sak 14.2017-18

Godkjenning av referat.
Rektor informerer.
Status aktive saker.
Forslag til Vedtekter FAU.
Vedtekter FAU
Anbefaling retningslinjer "klasseturer" som ikke er i skolens regi.
17. mai frokost 10. Trinn.
Forslag til Temakveld
Eventuelt

Godkjenne referat.

Referat er godkjent med følgende endring, Snap Chat er i FET

Sak 15.2017-18

Rektor informerer.

Fet Arena er tatt i bruk, YouMe kommer også til å ta i bruk Fet Arena.
Nasjonale prøver er gjennomført,
På 9. trinn har ØUS gått opp 2,5poeng i regning og 4 poeng i lesing, fra i fjor.
Alle klasser har hatt stigning.
Juleball, nesten 400 elever deltok, takk til alle som bidro.
Musikken bar preg av «russelåter» spillelisten var ønsker fra elevene, men dette er ikke
ønskelig musikk fra ØUS. Musikken vil bli kvalitetssikret til neste år.
Brann tilløpet, Skolens rutiner ble fulgt også Seby sin rutiner ble fulgt, ingen avvik ble funnet.
Brannvesenet kom og har ingen kommentarer i forhold evakueringen.
Personalavdelingen blir flyttet til sambruksbygningen, etter påske.
Det er ingen grunn til mistanke om rusbruk i skoletiden, ØUS har et gått samarbeid med
politiet.
Nettvett: nettmobbing forekommer, ØUS jobber bevist med holdninger rundt dette, det
samme gjelder rus, psykisk helse mm.
Kun 25% av foreldrene som har svart på foreldreundersøkelsen så langt, skjerp dere !!!!!
Sak 16.2017-18
-

Status aktive saker.

Bespisning for elevene, tas opp med «Fet Arena».
.

Sak 17.2017-18

Forslag til Vedtekter FAU

Oddbjørn, Rune og Frank lager et forslag til vedtekter før møtet i februar.

Sak 18.2017-18

Anbefaling retningslinjer "klasseturer" som ikke er i skolens regi

Ingar informert om forskjellen på tur i skolenes regi og privat regi.
Det settes ned en gruppe, Line, Jens, Siri-Lotte og Linda, som kommer med et forslag til
anbefalinger på møte i februar

Sak 19.2017-18

17. mai frokost 10. Trinn

Det er bevilget 5000,- kr til frokost til 10. trinn
Det oppfordres til at frokosten er ferdig når 17.mai toget går forbi.
FAU representantene i 10. trinn tar dette opp i mars.

Sak 20.2017-18

Forslag til Temakveld

Rus, nettvett og psykisk helse, skult mobbing, overgang fra skole til jobb, karrierevalg.

Sak 21.2017-18

Referent
Frank Hoftvedt

Eventuelt

