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SAK
1.

BEHANDLES
Rektor informerer:

ANSVARLIG

Stilling som fagarbeider/miljøveileder vil bli lyst ut. Vikariat frem til
sommeren. Får se hva som skjer videre med tanke på krav til lærernorm.
Spansklærer trengs frem mot vinterferien. Det jobbes med å få inn vikar.
Politistudenter vil komme og ha møter med alle klassene på 8.trinn.
Fokus på bruk av sosiale medier og nettvett.

Rektor

9.trinn får besøk av Tone Varhaug med fokus på nettbruk.
Elev og foreldreundersøkelsen har avdelingsleder for 9.trinn ansvar for.
Det jobbes med å ferdigstille denne før den legges frem når det arbeidet
er gjort.

2.

Neste år er det 25 års jubileum for skoleforestilling. Rektor vil komme
med noen innspill i forhold til hvordan dette kan bli markert.
Elevenes psykososiale miljø:

3.

Det jobbes med elevundersøkelsen fra før jul. Nytt digitalt
kartleggingsverktøy (Spekter) er bestilt. Spekter er et ikke – anonymt
digitalt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og
kartlegge læringsmiljøet i en klasse. Spekter er utviklet av Nasjonalt
senter for læringsmiljø og atferdsforskning.
Komiteer:

4.

Intet nytt.
Mobilhotell:

5.

Kan ikke pålegge elevene å bruke mobilhotell om det blir innført. Det
drøftes videre med stab, elevråd,SMU,SU hvordan en kan tenke seg en
slik ordning. Det er stemning i FAU for å eventuelt få til en
prøveordning, for eksempel at det gjennomføres som en prøveordning på
et trinn. Viktig med planlegging og dialog om det blir aktuelt.
Utkast FAU-Dokument:

Rektor

Rektor
FAU
Elevråd

FAU

Tips til 10.klassetur. Rektor har og et utkast fra 2016 som tas med i
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SAK:

BEHANDLET

ANSVARLIG/
FERDIG TIL

avslutningen av dokumentet. Legges frem på FAU møte i februar.
6.

SU:

7.

Ikke vært nytt møte i SU. Sak vedrørende skoleruta og antall
skoledager/timer følges opp.
Annet:

SU

Christian F. Uhl fra Hvite busser er innom for å informere FAU om deres
tilbud. Uhl kommer med nyttig info vedrørende planlegging,
gjennomføring av en slik tur. Han forteller at Kommunaldepartementet
kan søkes om støtte til inntil 1/3 av turen. Han vil komme tilbake til FAU
leder om hvordan søkeprosessen er. Rotary og Lions kan og søkes om
økonomisk støtte. Organisasjonen Folk og Forsvar kan og søkes. De gir
100 kroner pr elev.
Dato for sommerball for 10.trinn sjekkes opp til neste møte.

8.

FAU

Skoleavslutning torsdag 20 juni for 10.klasse.
Neste møte 11 februar kl 1900-2100
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