FAU-møte 4.12.017 - Referat
Dato/tid:

4.12.2017/20:00-21:00

Sted:

Vikhamar Ungdomsskole

Navn

Verv

E-post

Razet Deva

Leder

viskhao@online.no

Kerstin Leistad

Nestleder

kerstin.leistad@yahoo.no

917 57 566

Siri Aftret Svendsen

Sekretær

siri.svendsen@nina.no

913 42 860

Are Skjelstad

MKFU

are.skjelstad@gmail.com

920 14 085

Rita Berg Moen

Vara SU

rita.bergm@ntebb.no

922 82 959

Vegard Meldal

Vara MKFU

vegardmeldal123@gmail.com

Ole Bakke

Telefon

ole.bakke@allskog.no

Lars Terje Rotabakk

Vara SU

Bodil Furuhaug Westby

Rektor

913 42 857

lars.terje@rotabakk.no

Forfall meldt: Vegard Meldal og Ole Bakke
Sak #

Emne

Type sak

Ansvarlig

Orientering

Rektor

6 - 2017/18 Klassetur i 10. trinn
Orientering
 Det jobbes med lokal avtale for
hvordan merarbeid for lærerne i
forbindelse med klassetur i 10. trinn
skal godtgjøres
 Avtalen utarbeides med bakgrunn i
forslag fra utdanningsforbundet
 Det er ønskelig at det utarbeides
noen regler og kriterier for disse
turene slik at det blir et mest mulig
likt opplegg for de ulike årskullene
 Det er behov for innsamling av
penger gjennom hele
ungdomsskolen for å finansiere
disse turene
 FAU kommer med et forslag til hva
de ulike trinnene som kan gjøre for
å samle inn penger til klassekassen

Rektor

5 - 2017/18 Bodil Furuhaug Westby har fått stillingen
som rektor ved skolen

Kommentar



og tur i 10. trinn. Det foreslås å
utarbeide et Årshjul
Det er ønskelig å få til et opplegg
for innsamling av penger der
ungdommene involveres. De
voksne må bidra med ideer til
aktiviteter og organisering

7 - 2017/18 Møte i Samarbeidsutvalget 13.12.2017

Orientering

Rektor

9 - 2017/18 Eventuelt
Orientering
Ny ungdomsskole
 Det er flere aktiviteter som er
foreslått kombinert med det nye
skolebygget. Feks kulturdel,
kunstforening, basishall,
ungdomshus.
 Skolen holdes oppdatert i forhold til
utviklingen i prosjektet
 Forventes å stå ferdig 2020

Rektor

Læringsmiljøprosjektet
 Rektor informerte om utarbeidelse
av handlingsplan for «Et trygt og
gode skolemiljø» ved Vikhamar
Ungdomsskole
 Det er ønskelig at FAU kommer
med innspill til denne, og det sees
på dette på neste møte

Neste møte:
 Mandag 22. januar kl 2000

Beslutning

Alle

