FAU-møte 9.3.2017 – Oppsummering/ referat
Dato/tid:

9.3.2017/18:00-20:00

Sted:

Personalrommet

Navn

Verv

E-post

Telefon

Anne-Lise Edvardsen

Leder + SU

anne.lise.edvardsen@malvik.kommune.no

94362669

Knut Eirik Ballestad

Nestleder + vara SU

knut.ballestad@trv.no

99094718

Kerstin Leistad

Sekretær

kerstin.leistad@yahoo.no

91757566

Tone Østgaard

SU

tone.ostgaard@ntebb.no

45438150

Are Skjelstad

MKFU

are.skjelstad@gmail.com

92014085

Trine Raaen Vinje

Vara MKFU

trinerw@ntebb.no

90134346

Rita Berg-Moen

Vara SU

rita.bergm@ntebb.no

92282959

Marianne Aalmo

Medlem

marianneaalmo@gmail.com

98664380

Hege Svenning

Medlem

hegesvenn@gmail.com

92032871

Kristian Refseth

Medlem

krefseth@yahoo.no

92405184

Ronny Engan

Rektor

ronny.engan@malvik.kommune.no

95102115

Forfall meldt: Anne-Lise Edvardsen og Tone Østgaard
Ikke møtt: Trine Raaen Vinje og Kristian Refseth
Sak #

Emne

18 - 2016/17 Godkjenning av referat fra møte 23.1.17
Referatet ble godkjent.

Type sak

Ansvarlig

Beslutning

FAU

19 - 2016/17 Overnatting på skolen – hvilke regler
Diskusjon
gjelder
Foreldrekontaktene kan ta kontakt med
Turid Kvamstad på kontoret. Avtale direkte
med lærerne om hvor lenge de blir med, og
så foreldre som har ansvaret.

FAU

20 - 2016/17 Kåring på nyttårsball
Innspill fra foreldre på 8. trinn om at det
kom noen reaksjoner på resultatet av
kåringen.

FAU

FAU signaliserte en tydelig forventing til
skolen om at; 1- de som blir kåret må være
eksempler til etterfølgelse for
alle/rollefigurer, 2 – at skolens ledelse må

Diskusjon

Kommentar

godkjenne kriteriene for å være kandidat,
og 3 – at skolens ledelse kvalitetssikrer
vurderingene som blir gjort under kåringen.
21 - 2016/17 Liste over tillatte tiltak for å skaffe penger
til klassekassa

Diskusjon

FAU

Orientering

Rektor

Det går rykter om at skolen har gitt ut en
liste og at det er lagt inn bestemmelser om
hvem som kan gjøre hva. Dette stemmer
ikke, men det pågår et arbeid for å lage en
fordeling av tiltak på de enkelte trinn.
FAU mener det er fornuftig å diskutere
tiltakene og lage en fordeling av hvem som
kan ha ansvar for eksempelvis elevkvelder.
Denne listen skal bare gjelde de tiltakene
som arrangeres i skolens navn eller på en
slik måte at det kan oppfattes at skolen står
ansvarlig for det.
Det jobbes med et forslag om å koordinere
tiltak. Det skal komme tydelig frem at alle
klassene da gjennom hele
ungdomsskoletiden får tilgang til alle
virkemidlene uten at det oppstår konflikt
mellom klassetrinnene.
22- 2016/17 Diverse info
1. Flytting av dag for avslutning 10.
trinn
Vanlig at avslutningen er siste torsdag før
ferien. I år er dette siste skoledag før ferien,
og veldig tidlig, det vil si 15. juni. Ønske fra
skolen om å arrangere avslutningen tirsdag
samme uke (13. juni). FAU er arrangør.
Arbeidsliste sendes FAU-medlemmene. OK
med flytting av dag.
2. Saker fra SU-møte 7. mars
 Chill zone der ungene kan
slappe av litt i
underetasjen. Sofaene er
kastet. Området bør
oppgraderes, da det er noe
slitt.
 Bruk av anmerkninger
praktiseres ulikt.
En diskusjon startes i
personalet for å etablere en








ens praksis så langt det er
mulig.
Åpen hall i langfriminuttet
er for de som ønsker å drive
med aktivitet – tilbudet
benyttes
Utdatert web-side der bla
referater fra FAU skal
legges ut. Administreres av
rektor. Skal oppdateres.
Ny ungdomsskole –
milepælsplan tas opp i
neste møte
Trafikksikkerhet; reflekser
er delt ut, og vil bli delt ut
igjen til høsten. Tiltak for å
øke bruk av hjelm diskutert.

Knut Eirik møter for Anne Lise på
neste møte 22.3.17

3. Økonomi – budsjett for VIUSK blir
gjort kjent 10.3. Underforbruk i
2016 på kr 480.000,- pga
sykerefusjoner som man ikke hadde
kontroll på.
Budsjett for 2017 på 26,2 mill. Må
spare inn 550.000,-, og planlegger å
gjøre dette ved å bruke vakanser.
Dette innebærer mindre
delingstimer, der de er to lærere til
stede.
Sparte inn kr 300.000,- i 2016 i
tillegg til underforbruket på kr
480.000,Blant annet ingen skitur, leie av
buss er dyrt, ca kr 55-60.000,- for
buss til Vassfjellet.
Bruker Trondheimsmodellen i
stedet for rammemodell. Dette
innebærer at det som spares i 2016
kan tas med i 2017. Gjelder også
ved overforbruk, drar seg med seg
underskudd videre til neste år.
Motiverende for ansatte at det de
sparer kan brukes til noe større
tiltak neste år.

23- 2016/17 Eventuelt
Neste møte er avtalt onsdag 19.4 kl 18-20
på personalrommet.

Orientering

Alle

Har noen kommentarer likevel:
For det første synes jeg vi var litt tydeligere under sak 20 enn jeg oppfatter referatet. Etter
min mening signaliserte FAU en tydelig forventing/bestilling til skolen om at; 1- de som blir
kåret må være eksempler til etterfølgelse for alle/rollefigurer, 2 – at skolens ledelse må
godkjenne kriteriene for å være kandidat, og 3 – at skolens ledelse kvalitets-sikrer
vurderingene som blir gjort under kårigen.
Sak 21
Presisere at listen bare gjelder de tiltakene som arrangeres i skolens navn eller på en slik
måte at det kan oppfattes at skolen står ansvarlig for det.
Videre var det vel et poeng at når den koordineringen kommer skal det komme tydelig frem
at alle klassene da gjennom hele ungdomsskoletiden får anledning/tilgang til alle
virkemidlene uten at det oppstår konflikt mellom klassetrinnene.
Resten synes jeg er dekkende og bra Kerstin, selv om jeg ikke husker alt om økonomien. Dog
regner jeg med at Jonny melder tilbake ev uregelmessigheter på det området. 

Mvh
Knut Eirik

Vis opprinnelig melding
Svar Svar alle Send videre Mer
Kerstin Leistad Igjen takk for

