FAU-møte 11.12.2018 – Referat
Dato/tid:

11.12.2018/19.30-20.30

Sted:

Vikhammer Ungdomsskole

Navn

Verv

E-post

Telefon

Razet Oeva

Leder

raziet@icloud.com

977 86 461

Lasse Johansen

Nestleder

lasse.johnsen@bravida.no

952 94 665

Siri Aftret Svendsen

Sekretær/Vara MKFU Siri.svendsen@nina.no

913 42 860

Linda Tranung

MKFU

ltranung@hotmail.com

932 85 388

Rita Berg-Moen

Medlem

rita.bergm@ntebb.no

922 82 959

May-Britt Kjelsaas

Vara SU

May.britt.kjelsaas@helse-midt.no

926 19 584

Renate S. Øien

Medlem

renateslettvold@gmail.com

464 72 052

Airida Pettersen

Medlem

airidape@gmail.com

Bodil Furuhaug Westby Rektor

Bodil-Furuhaug.Westby@malvik.kommune.no

911 99 242

Airida Pettersen var ikke til stede
Sak #

Emne

Type sak

4 - 2018/19 Info fra rektor
Orientering
 Alle elevene ved Vikhamar
ungdomsskole, Vikhamar
barneskole og Saksvik barneskole
får egne Ipader til bruk på skolen og
til hjemmearbeid. Foreløpig litt
usikkert når ordningen kommer i
gang, da det gjenstår noe opplæring
og testing før alt er på plass.
Ipadene leases fra Atea som også
står for opplæringen
 Det jobbes med utvikling av en ny
app som skal brukes i
kommunikasjonen mellom skole og
hjem. Denne skal testes ut skikkelig
før den tas i bruk, så lansering av
denne vil sannsynligvis ikke skje før
høsten 2019.

Ansvarlig
Rektor

Kommentar





Skolen har mange studenter fra
NTNU. Disse har praksis i 6 uker før
det evt blir skoleovertakelse. Det
kan muligens bli skoleovertakelse
kun på ett trinn.
Skolen bør evaluere en slik
skoleovertakelse i etterkant.

5 - 2018/19 Info fra møte i MKFU 29.11.2018
Saker som ble tatt opp på dette møtet:
 Ipader til elevene ved skolene i
Malvik
 Bygging av ny ungdomsskole på
Vikhamar
 Uteområder på skolene, spesielt
barneskolene
 Ansettelse av mobbeombud i
Malvik?
 Ester Sandtrø går av som
kommunalsjef i Malvik og Gry
Fiksdal går av som rådgiver. Rektor
ved Saksvik skole tar over som
rådgiver.
 Stillingen som rektor ved Saksvik
skole skal lyses ut
 Overgang fra mobilskole til
Tietoedu

Orientering

Linda

6 - 2018/19 Foreldreundersøkelsen
Orientering
 Svarprosenten ved skolen var 54%
 Undersøkelsen er ikke avsluttet ved
alle skolene ennå. Det foreligger
derfor ikke et skikkelig
sammenligningsgrunnlag.
 Det skal plukkes ut et område som
skolen ønsker å bevare, og ett som
man ønsker å forbedre.
 Det må settes mål som er
realistiske, enkle og målbare
 Resultatene fra undersøkelsen ved
VIUSK viser et godt resultat.

Rektor

7 – 2018/19 Valg av vara til SU og MKFU
May -Britt Kjelsaas - vara SU
Siri A. Svendsen – vara MKFU

Beslutning

Alle

8 – 2018/19 Julebrev til foreldrene
Rektor skriver julebrev som sendes til alle
foreldrene på skolen. Innholdet vil være en
oppsummering av skoleåret så lang.

Beslutning

Rektor

9 – 2018/19 Signaturrett
Vedtak om signaturrett ved registrering av
FAU i Brønnøysundregistrene. Rektor Bodil
Furuhaug Westby registreres som daglig
leder og får signaturrett på vegne av FAU.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Neste møte: Onsdag 23. januar 2019 kl
1930

Vedtatt

Alle

Beslutning

Alle

