FAU-møte 22.1.2018 - Referat
Dato/tid:

22.1.2018/20:00-21:00

Sted:

Vikhammer Ungdomsskole

Navn

Verv

E-post

Telefon

Razet Deva

Leder

viskhao@online.no

977 86 461

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

ole.bakke@allskog.no

Lars Terje Rotabakk

Vara SU

Bodil Furuhaug Westby

Rektor

913 42 857

lars.terje@rotabakk.no

Forfall meldt: Kerstin Leistad, Rita Berg Moen, Ole Bakken. Rektor var ikke invitert til dette møtet.
Sak #

Emne

Type sak

10 - 2017/18 Innspill fra FAU ang forventninger vi har til Diskusjon
hverandre (Del av handlingsplan for trygt og
godt skolemiljø)
Hvilke forventninger har foreldre til skolen?
 At barna har en trygg skolehverdag
 At de kompetansemål som er satt
nås
 At saker som meldes til skolen
følges opp
 At det er god kommunikasjon
mellom skole og hjem
 At skolen stiller med nok ressurser
til å kunne håndtere problemer
 At foreldre skal kunne melde inn
bekymringer omkring ansatte til
skolen til skolen
Hva kan skolen forvente av foreldrene?
 Involvering fra foreldre der det er
behov

Ansvarlig
Razet

Kommentar





At tilbakemeldinger fra skolen
omkring eget barn tas alvorlig
At foreldre snakker sammen
At foreldre snakker positivt om
andre barn, foreldre og lærer til
eget barn

Hvilke forventninger kan foreldre ha til egne
og andre barn?
 At barn/ungdom har respekt for
voksne, opptrer høflig
 At barn/ungdom følger de regler
som er satt av voksne
Hva kan barna/ungdommene forvente av
egen og andres foreldre?
 At de voksne bryr seg om
nærmiljøet (skolemiljøet)
 At de voksne ser andre enn kun sitt
eget barn (feks hilse på andre barn)
Hva kan foreldre forvente av hverandre?
 At man bryr seg om egne og andres
barn
 At det kommuniseres på en voksen
og ryddig måte
 At foreldre kan ta opp ugreie ting
som skjer i skolesammenheng med
hverandre
11 - 2017/18 Ordensreglementet:
Orientering
 Ordensreglementet skal revideres.
Gjeldende reglement ble delt ut, og
alle i FAU leser dette og kommer
med forslag til endringer på neste
møte

Razet

12 - 2017/18 Avslutningsfest for 10. trinn
Orientering
 FAU begynner å tenke på
arbeidsliste og hvem som skal holde
foreldrenes tale

Razet

13 - 2017/18 Eventuelt
 Skidag i Malvikmarka for hele
skolen 14. februar. Skolen dekker
buss kun én vei. Elevene må selv
sørge for å komme seg til
Abrahallen ved skolestart. De blir
hentet av buss når skoledagen er
over.

Beslutning

Alle

Neste møte: Mandag 26. februar kl 2000

Beslutning

Alle

