FAU-møte 27.2.2019 – Referat
Dato/tid:

27.2.2019/19.30-20.30

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

11 - 2018/19 Informasjon fra rektor
 Søknaden om å få registrert FAU i
Brønnøysundregisteret ble avslått.
Det jobbes videre med saken for å
få ordnet dette.


Alle elevene skal få utdelt egne
ipader til bruk på skolen og til
hjemmearbeid. Det er viktig at
denne blir brukt til det den er ment
å bli brukt til – som et verktøy i
skolen. Det legges derfor vekt på
god opplæring i bruken for både
personale og elevene før ordningen
rulles ut. Opplæring for personale
skjer i uke 12, og av elevene i uke
15. Det jobbes med informasjons-

Ansvarlig

Informasjon Rektor

Kommentar

skriv om ordningen for utsending til
foreldrene.


Det har tidligere vært arrangert
skidag til et alpinanlegg hvert 3. år.
Slik skolens økonomi er i dag er det
ikke rom for dette. Felles skidag for
skolen gjennomføres derfor med
felles tur i Malvikmarka. Annonsert
skidag 5. mars i år er foreløpig
avlyst/utsatt.



Det var stort sette gode resultater
fra elevundersøkelsen, og skolen
har ikke mange henvendelser i
forhold til mobbing. Noen
utfordringer i enkelte klasser/trinn
har ført til noe ekstra
oppmerksomhet og oppfølging i
disse miljøene.



Skolen har fått henvendelse fra NRK
om at de ønsker å filme på skolen i
forbindelse med en ny dramaserie
som skal sendes på NRK til høsten.
Serien handler om nettbruk, og skal
spilles inn ved tre ulike skoler i
Norge.

12 – 2018/19 Avslutning for 10. trinn
Fastsatt til 20. juni kl 1900. FAU må
begynne å tenke organisering av
arrangementet. Dokumenter fra
arrangementet i 2018 oversendes til FAU.
Neste møte: Onsdag 3. april 2019 kl 1930

Beslutning

Alle

