Referat FAU Østersund 2017-18

27. Sept. 2017

Tilstede:
Anne Vikerhaug (avtr.leder), Bjørnar Schau 10D, Jens Krog 10E, Ingar Østerby 9A
(referent), Erik Falkenås 9A (Vara), Knut Georg Arnø 9B, Linda Engvik 9D, Hanne
Bartnes 9E, Rune Berg 8A, Trine Tokerud 8B, Frank Hoftvedt 8C, Torbjørn Moe 8C
(Vara), Line P. Kolstad 8E, Oddbjørn Aas 8E (Vara), Siri-Lotte Joranger 8F
Ann Harriet Olsen (rektor)
Agenda

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Sak 1.2017-18

Godkjenning av referat.
Presentasjon
Rektor informerer
Valg av:
a. Leder
b. Nestleder
c. Referent
d. SU
e. KFU
Møteplan for 2017/2018
Utbygging/trafikksikkerhet
Massetransport til Sundevja
Eventuelt

Godkjenne referat.

Referat fra forrige møte ble ikke behandlet. Forrige møte var siste møte i forrige FAU, og
referatet tas derfor bare til orientering.

Sak 2.2017-18

Presentasjon

Runde rundt bordet med kort presentasjon av oppmøtte medlemmer i nytt FAU.
Avtroppende sekretær oppsummerer endringer på adresselisten og sender over til ny sekretær
for utsending og vasking av ny adresseliste.

Sak 3.2017-18

Rektor informerer

-

Påtroppende rektor opplever å bli tatt godt imot og at det var en bra oppstart på
skoleåret både for lærere og elever, på tross av noe tilpasning på grunn av
byggeaktiviteten.

-

Nasjonale prøver: Lesing og regning i 8. og 9. trinn, engelsk i 8. trinn. Siden prøvene
kjøres på høsten viser i praksis resultatene fra 8 trinn nivået etter barneskolen og
resultatene fra 9. trinn nivået etter 8. trinn. Resultatene fra 9. trinn kan derfor brukes til
intern evaluering. Østersund har relativt gode resultater på disse prøvene.

-

Lærerne i norsk jobber på tvers av klassene og trinnene for i større grad å lære av
hverandres erfaringer og dermed heve hverandres kompetanse.

-

Foreldremøter er gjennomført på alle trinn.

-

Prosjektet «Trygg Ungdomstid» (TUT) blir utsatt til etter jul i stedet, ref. sak 37.201617 fra møtereferat 10.05.2017

-

Kroppsøving i byggeperioden fram til Fet Arena kan tas i bruk, etter planen mandag
22. nov. 2017, skjer på Fedrelandet/Fethallen. Fra uke 41 (rett etter høstferien) vil det
bli satt opp busser.

-

Utbygging:
o Rektor har jevnlige møter med hovedentreprenøren. Hun er opptatt av
sikkerheten ift. elever og lærere. Entreprenøren skal utnytte høstferien til
oppsetting av kraner ol. når det få tilstede på skolen.
o Rektor har sammen med prosjektleder vært tilstede i krysset ved Kirkeveien
flere morgener for å følge med på hvordan elever og tungtransport oppfører
seg ved kryssing av veien ned til Fet Arena. Elever er stort sett flinke til å se
seg for, og de som sykler til skolen er stort sett flinke til å bruke hjelm og gå av
sykkelen ved kryssing, men rektor skulle ønske de var like flinke når de skal
hjem. Voksne er ikke så flinke heller. Foreldre må følge opp hvordan de selv
og elever skal oppføre seg i trafikken.
o Entreprenøren har foreløpig vært flink til å begrense tungtransport i forbindelse
med skolestart. Anbefalingen fra forrige FAU om trafikkvakter fra
entreprenørens side ved mottak av tungtransport har ikke vært fulgt opp.
o De fleste bilene ved skolestart og –slutt er foreldre, noe som bidrar vesentlig til
en vanskelig trafikksituasjon foran skolen hver dag. Rektor oppfordrer derfor
alle klasser å ta opp dette og forsøke å begrense bilbruken blant foreldrene
til/fra skolen.

-

Endringer i Opplæringsloven §9A fra 01.08.2017:
o §9A-2: Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse,
trivsel og læring.
o Det skal reageres ved avvik – varsling til kontaktlærer og/eller rektor.
o Skolen skal gi info om sine rutiner. Skolens kanaler for slik info er Dashboard
(It’s Learning) og nettsiden fetskolen.net.
o Fylkesmann kan fatte vedtak overfor skolen hvis ikke skolen har reagert innen
5 dager etter varsling.
o Østersund skal revidere Skolemiljøplanen sin i forbindelse med arbeidet for å
innarbeide disse endringene.
o Skolens planer skal være tilgjengelig for SU og det foreslås at
Skolemiljøutvalget har møter i sammenheng med SU sine møter.

Sak 4.2017-18
Valg av:
- Leder:
- Nestleder:
- Referent:
- SU:
- KFU:

Valg

Knut Georg Arnø 9B (aklamasjon)
Rune Berg 8A (aklamasjon)
Frank Hoftvedt 8C (aklamasjon)
Medl. 1: Hanne Bartnes 9E, medl. 2: Rune Berg 8A (aklamasjon)
Trine Tokerud 8B (aklamasjon)

Ingen kandidater var spurt på forhånd, alle var benkeforslag.

Sak 5.2017-18

Møteplan

FAU vedtar å beholde onsdager som fast møtedag og møtene starter kl 18:30
Møtedatoer: 01.11., 06.12., 03.01., 07.02., 07.03., 04.04., 02.05., 06.06.2018
Årshjul finnes i permen som overleveres til ny leder.
SU møter: Første møte foreslås 18.10. eller 25.11. FAU regner med at Rektor kaller inn.
Av hensyn til bakgrunnslyd under FAU møtene ber FAU om at leder tar initiativ til å finne et
annet møterom på skolen!

Sak 6.2017-18

Utbygging/trafikksikkerhet

Representanter fra Utbygger og Entreprenør ble ikke invitert til dette første møtet som
bestemt i sak 44.2016-17, ref. siste kulepunkt under FAU’s kommentarer. Invitasjonen tas
opp igjen av leder til neste FAU møte.

Sak 7.2017-18

Oppfylling av Sundevja

Henvendelse fra Roar Skartlien, nabo til Østersund, om protest for adkomstvei for oppfylling
av Sundevja. FAU leder kontakter vedkommende for avklaring om at dette ikke er FAU’s
ansvar, men kommunens.
Info om mulig oppfylling av Sundevja ble gitt i presentasjon til FAU i sak 21.2016-17 i møte
11.01.2017.

Sak 8.2017-18

Eventuelt

 Forslag om at FAU setter fokus på uteplass, videre utbygging, langsiktig skolepolitikk
og elevgrunnlag. FAU må passe på utearealene for Østersund og at tidligere planer
følges opp.

 Initiativ til å markedsføre FAU i alle klasser og invitere til å komme med saker.
Publisering via klassenes facebooksider og skolens nettsider. Den enkelte FAU
representant må formidle saker fra sin klasse.
 Har vært noen tilfeller av sykkeltyveri. Forslag om å flytte sykkelparkeringen, evt. til
baksiden av bygget for å skjerme parkeringen bedre. Konkrete tiltak følges opp videre
i neste møte.
 Leder kontakter for kommunen for å kunne bruke FAU’s nettsider mer aktivt.
 Korpset trekker ut kontaktene til skolens Tine-automater når de øver pga. støy. Dette
strider mot bruksforutsetningene Tine har for å kunne garantere god kvalitet på
matvarene i automatene. Jfr. diverse saker i FAU forrige periode vdr. forholdet til
korpset og automatene. Skolen vurderer på nytt om det kan finnes andre steder å
plassere automatene for å unngå konflikt.

