Møtereferat
Gruppe: Kannik FAU
Møtested: Personalrom
Møtedato-tid: 17.9.18/1900-2030
Deltakere: FAU-representanter, driftsstyreleder og rektor
Sak
nr
1

2

Innkallingen ble godkjent
Valg:
FAU-leder
Nestleder
Driftsstyreleder
Orienteringssaker
• Skolen, ved rektor
• Driftsstyret, ved leder
• Elevråd

FAU leder: Tor Albert Ersdal (8H)
FAU nestleder: Anthony A Martins 9E
Driftsstyreleder: Asa Lilja Nordfjord 8C

Rektor orienterte:
• Nybygg åpnet. Fire klasserom. To
formidlingsrom
• Planleggingsdager torsdag og fredag.
Hele personalet skal til London.
Studietur. Fokus på psykisk helse.
• Eksamens karakter foreligger. Best i
byen. God sammenheng mellom
standpunkt og eksamenskarakter.
• Psykisk helse. Mer samarbeidsmøter
med BUF, PPT o.a. Mer ressurser
brukt på SNO, TFO og annet. Elevene
trenger mer hjelp enn tidligere.
Temaet blir grundigere gjennomgått
på senere FAU-møte.
Driftsstyret leder ble valgt i dag og har ikke
forberedt informasjon.
Elevråd er valgt, men er ikke kommet i gang
enda.

3

Foreldreskole innen
IKT/Google/Chromebook

4

Mediesaker om skolen (rektor
orienterer)

IKT/Google det blir et frivillig møte for
foreldrene med gjennomgang av IKT/Google.
Viktig at foreldrene kan dette for å delta i
oppfølging av lekser.
Mediesaker om skolen - det har vært flere
saker i media om arbeidsbelastning på skolen.
rektor tar tilbakemeldingene veldig alvorlig
og gjør det som er mulig for å justere
undervisningen. Det er en konstruktiv dialog
mellom fau og skolen, men det kan fortsatt
forbedres.

5
6

Økonomi
Nytt styre til foreninger – FAU Kannik

Ble ikke gjennomgått.

Skolemiljøutvalg. Skolegården - Nesten
uendret siden andre verdenskrig. Ble satt i
gang et prosjekt for to år siden.
Elevundersøkelse for idémyldring.
Tilbakemelding var: Lys, mer tak, mer farger,
«aktivitetsting», flere steder å sitte. Dette
dannet grunnlag for videre arbeid. Fått penger
til å lage en plan. Det er i gang og bør
presenteres for FAU. Trenger to
representanter til gruppen. Karen (10f) og
Liv-Kristine Rud (10a) er med i dag.
Vedtak:
Nye personer valgt inn er:
Andreas Larsen (8e)
Rannveig Stangeland (10c)

7

Ballgruppe

8

Deltakere til drøftingskonferanse

9

Eventuelt

Forslag fra landskapsarkitekt distribueres til
dagens FAU.
Ballgruppen - to medlemmer fra fau. To
medlemmer som ikke er i fau. Stort ball
arrangeres i januar hvert år. Foreldrene
arrangerer. Var på Clarion Energy i 2018 og
Clarion vil gjerne ha oss i 2019 også.
Foreldrene var også fornøyd ettersom hotellet
avlaster foreldrenes innsats. Trenger to nye
personer fra FAU til arrangementskomiteen.
Festen er 17. januar.
Valgt:
Anthony og
Grete 10e.
Drøftingskonferanse. Deltagere. Anthony og
tre til.
Telonym -app gir mulighet for anonyme
meldinger. Det har vært noen stygge
meldinger med svært forsøplet språk på denne
appen. Alle foreldre bør sjekke hva egne barn
bruker av apper og diskutere holdninger med
egne barn.
Bruk av mobiltelefon ble diskutert. Det er i
dag forbudt å bruke mobiltelefon i timene,
men der er lov å bruke den ute i friminutt.
Driftsstyret sitter med beslutningsmyndighet
til å eventuelt endre dette. Elevrådet inviteres
til å komme med innspill til hvordan dette bør
gjøres fremover.

Fau møte 15. Oktober 19-21
Driftsstyre 22 oktober. 1500 - 1630
Fau møte 19. Nov 19-21
Driftsstyre 26 nov 1500 - 1630

