Referat fra årsmøte i foreldrearbeidsutvalget ved Vikhammer Ungdomsskole (FAU)
Onsdag 27. september 2017 kl. 19.00-20.00

1. Konstituering av årsmøtet.
Anne Lise Edvardsen ble valgt som ordstyrer, Kerstin Leistad som referent og Ann
Kristin Langhanke og Maranne Aalmo som protokollunderskrivere
2. 14 stemmeberettigede registrert
3. Innkallingen ble godkjent
4. Årsberetning for FAU ble godkjent (ligger vedlagt)
5. Endring av vedtekter
Ingen forslag om endringer av vedtekter. Enighet om at punktet om godkjenning av
regnskap kan stå i tilfelle FAU et år har inntekter og utgifter
6. Valg
Følgende ble valgt inn i FAU:
Ole Bakke (8.trinn)
Vegard Meldal (8.trinn)
Lars T. Rotabakk (8.trinn)
Siri Aftret Svendsen (9.trinn)
Are Skjelstad (9.trinn)
Kerstin Leistad
Rita Berg Moen (10.trinn)
Razet Deva (10.trinn)
7. Innkomne forslag
Ingen forslag mottatt.

Ann Kristin Langhanke

Marianne Aalmo

Referat fra klassekontaktmøte som ble avholdt rett etter årsmøtet.
Rektor orienterte om aktuelle saker.
Trafikksikkerhet
Sykkelhjelmkampanje pågår. Elever i 8. trinn har fått beskjed om å være forbilder for
resten av elevene. Foreldre bes om å bidra til at ungdommene bruker hjelm.
Reflekskampanje vil starte når det blir mørkere.
Regler for gjennomføring av klassetur
Det vil komme en avgjørelse etter høstferien. Skolen trenger forutsigbarhet og det vil
bli en lokal avtale om hvordan klassetur skal gjennomføres. Det ligger an til at det vil
blir begrensninger i hvor man skal reise. Midt Norge og Midt Sverige er en naturlig
avgrensning.
Ny ungdomsskole
Skolen vil tidligst bli bygget i 2020. Romprogram er under utarbeidelse. Rektor
etterspør milepælsplan. Skolen er en del av Sentrumsplanen for Vikhammer som er
under utarbeidelse.
Nytt kapittel 9A i Opplæringsloven
Opplæringsloven kapittel 9 A gjelder skolemiljøet. Elevene har rett til et trygt og godt
læringsmiljø. Om eleven ikke opplever det slik, kan han/hun si fra til en ansatt ved
skolen, og da har skolen plikt til å gjøre noe med det. Det er eleven sin opplevelse
som skal ligge til grunn for skolens handlingsplikt. Endringen innebærer at det ikke
må fattes vedtak før tiltak kan settes i verk, og at alle tiltak skal dokumenteres i en
plan. På grunn av endringene reviderer Malvik kommune sin mobbeplan nå i høst.
Det er elever på skolen som har fått krenkende meldinger via appen Saraha. Her kan
man opptre anonymt.
Ny rektor
Utlysning av stillingen kommer snart. Målet er ansettelse fra 1. januar 2018

