Referat fra FAU møte 25 januar 2018
Tilstede: Rita Aarnes, Roger Sundseth, Espen Sivertsen, Karoline R. Staberg, Torill Alstad, Gunnhild Jensen,
Tormod Daling og Karin von Køppen

Saker som ble behandlet:
Sak 19/17 - 18
Godkjenning av innkalling, sakliste og referat
 Godkjent
Sak 20/17-18 Info
 Barnehagen:
o rolig start etter jul
o mye sykdom blant personal og barn etter jul
o Karoline R. Staberg har begynt som ped leder to dager i uka
o Kommer en videregående elev på ugla i praksis
o kommer en elev som skal være sammen med Kristine (spes ped.)
o HUSK søknadsfrist i barnehagen 10. mars
 Skolen:
o godt i gang etter jul
o Gjennomgang av elevundersøkelser:
 indeksene går litt opp og ned
 nedgang i mobbing fra i fjor
 arbeider med å se det som ligger bak tallene (nyansene i spørsmålene og i svarene)
 jobber med å få elevene til å forstå spørsmålene
 Skal lage sosiogram på nettet for å kartlegge enda bedre hvordan barna har det
 gode resultater på nasjonale prøver
 jobber med basseng plan for neste år fordi Sund sitt basseng skal rives- logistikk
 Miljørettet helsevern har blitt gjennomført på skolen - regler og rutinebeskrivelser - fikk
skryt av hun som gjennomførte tilsynet. Noen mangler som må rettes opp
 Skal ha studenter igjen - de som var her før jul kommer tilbake
 Får også 2 fra Verdal videregående fra helse og oppvekst som skal være her i praksis
her
 IKFU - felles retningslinjer for klassetur- tidspunkt høst/vår
 felles plan for mobbing og skolemiljø
 Ny organisering av PPT- inn under Steinkjer kommune
 kommunalt storforeldremøte - tidspunkt?
o FAU
 vært i dialog med Utøy og Lyngstad
 deres forslag er felles oppvekstsenter mellom Lyngstad og Utøy
 de var ikke med på skole i Mosvik
 Rådmannen: Økonomi er viktig i denne runden
 redd for at Inderøy forsvinner
 oppussing er uaktuelt
 vil ha en ryddig prosess
 utrede et mandat + snakke om økonomien som ligger til grunn for ny prosess
 Mosvik sitt forslag: Utøya kommer hit og evt barnehage og SFO på Utøya
 Storforeldremøte med tema: Skolestruktur og invitere politikamrene i bygda.

Karin von Køppen
referent

