Referat FAU Østersund 2016-17

09. nonvember 2016

Tilstede:
Anne Vikerhaug 9C (leder), Camilla Lilledahl 9A, Jane Helmersen 8E, Donita Gashi 8E,
Wenche Krokan 10B, Knut G. Arnø 8B, Linda Engvik 8D, Bjørnar Schau 9D, Line M.
Hoftvedt Sjursen 9C, Jens Krog 9E, Frederik Nesteby 10D, Ingar Østerby 10C (referent),
Britt Eva Fløisbonn (Rektor)
Agenda

Sak 07.2016-17

07. Mats Henriksen fra Tine informerer om Tine produkter til elevene.
08. Rektor informerer bla om :
- Eksternvurdering
- Utbyggingen
09. 17. Mai - komite`
10. Valg av representanter til SU og KFU.
11. Nattravn
12. Eventuelt
- Tur til Polen for 10 trinn.

Presentasjon av lunsjtilbud fra Tine .

Info fra Tine følger vedlagt.
Tilbakemeldinger fra FAU i møtet.















Alternativet er Sundet, som ikke er så attraktivt sett fra foreldreståstedet.
Variasjon er viktig
Etterlyser laktosefrie løsninger
Minimumsgrense for antall abonnenter er ikke en fast grense, men ligger kanskje rundt
50 for Østersunds 400 elever.
Verdt å prøve, da det går an å prøve en måned.
Fravær kan meldes inn på nettet
Avtalen på utsetting av automat knyttes opp til skolen v/rektor, men utsetting av
automat har ingen kostnader knyttet opp. Skolen hefter ikke for ubetalte regninger,
ødeleggelser el.l. Forutsetter at skolen betaler strøm, skaffer tilgjengelig stikkontakt og
at den kan festes i veggen. Plassen er antakelig ikke noe problem
Foreldre har uansett valgfriheten til å tegne abonnement eller ikke.
Basert på kortbetaling eller brikke som viser abonnement.
Oppleves som rimelige priser. Abonnement ca 220 kr/mnd.
Bør ha begge i tilfelle, men noen kommer alltid til å dra på Sundet.
Erfaringsmessig har det gått lite yoghurt fra kantina tidligere.
Finnes alternative løsninger; ServiceMat med forhåndsbestilling. Kan kanskje være et
supplement.

Konklusjon:
 Foreslår å gå for en periode med begge automatene.
 Potensiell utfordring på søppelhåndtering. Tine må utfordres på søppelbøtter og
gulvvaskeutstyr.
 Må gå ut en felles info til alle foreldre fra Tine når automatene settes opp.

 FAU ber rektor og skolens ansatte finne beste fysiske plassering av automatene.
Sak 08.2016-17

Rektor informerer.

 Mandag 14.11. Fellesevaluering av hele skolen.
o Blir i praksis en «temperaturmåling» på skolen.
o For foresatte vil det antakelig være i form av gruppearbeid som kan diskuteres i
forkant.
o Elevene skal intervjues og gjennomføre observasjon i 12 klasser.
o Rapport legges fram torsdag 17.11. Ordfører og politisk utvalg er invitert til
presentasjon av rapport. Foreldre inviteres også til den 17.11. Rapporten blir
offentlig og blir lagt på (rektor kommer tilbake med info om dette).
o Flest mulig inviteres til å møte begge dager. Fordel å høre fra alle foreldre.
Fra diskusjon når rektor gikk ut:
o FAU opplever at det er vanskelig å kunne svare for alle foreldre og spm må
tolkes slik at de som møter må svare for sin egen del. Hvis ikke dette er
tilstrekkelig burde det vært bedt om en annen prosess i forkant fra
evalueringsgruppen.
 Utbygging av Østersund gått igjennom i kommunen.
o Bedre løsning enn den første løsningen. Gymsalen bygges om til å huse
Kulturskolen. Rehabilitering av svømmebassenget blir gjort samtidig. Blir ikke
spiseplass for elevene. For lite utearealer, og dagens grønne lunger må gjøres
om til uteareal.
o Byggeplan må tenke logistikk, slik at skolen kan opprettholde sin virksomhet i
anleggsperioden. Nye Østersund skal stå ferdig til skolestart 2018. Det bygges
for 600 elever. Det vil være behov for 6 parallelle klasser i 2017 og fast fra
2019. Prognosen tilsier at det ikke kommer til å bli fler enn 600 elever.
o Trafikkforholdene er vanskelige både i byggeperioden og i endelig løsning.
FAU mener at trafikksikring bør bakes inn i tilbudsunderlaget. Ønsket fra
skolen er at færre foreldre kjører barn på skolen, da dette utgjør en vesentlig
belastning i området.
o Kommunen varsler at investeringen vil bli sett i sammenheng med
driftsbudsjetter og evt. revurderes hvis forsvarlig drift ikke kan opprettholdes.
 Søppel i vegen opp mot Kringen, ifølge klage fra en nabo. Var en situasjon da en
kontainer ikke ble tømt. Men dette er ikke vanlig situasjon. Usikkert om det er elevene
som kaster søppel.
Sak 09.2016-17

17. mai

 Møte 30.11. kl. 18:00 på Rådhuset for fordeling av midler. 10 trinn må være
representert for å fange opp hvor mye penger vi får. Rektor skal ha et erfaringsnotat
fra forrige år med justering.
 Kan regne budsjett på ca 4000 kr.

Sak 10.2016-17

Valg til SU og KFU

Til SU velges: Anne Vikerhaug går til SU.
Til KFU velges: Linda Engvik stiller. Jens Krog sjekker også om Isabelle Tardy kan være
villig.
Etterskrift: Isabelle Tardy stiller også til KFU
Sak 11.2016-17

Natteravn ifm. Juleballet.

Facebook-siden er reaktivert. Invitasjon er lagt ut der og sendt til noen direkte. Oppfordring
om å gå inn og like siden!
Kontakt Line M. Hoftvedt-Sjursen hvis du er interessert.
Sak 12.2016-17

Eventuelt

 Tur til Polen. Bør bruke Hvite Busser eller Aktive Fredsreiser. Dårlig tilbakemelding
på Freds Reiser. Dårlig innkvartering og utrivelig strøk.
 Trenger flere vakter til Juleballet! Meld deg til klassekontakt
 Skolebilder. Mange misfornøyd med utsnitt og ubalansert lyssetting fra siste runde.
Fet IL har vært fornøyd med samme leverandør tidligere. Foreslår å gå tilbake til de
som ble brukt tidligere. Mulig at det også er litt personavhengig på hvilken fotograf
som kommer.

