Referat FAU-møte
Dato:
10.03.20

Tid:
19.00-20.30

Sted:
Vikhammer ungdomsskole

Møtedeltakere:

Margrethe Lian
Heidi Larsen
Anna Schärer
Rita Berg-Moen
May Britt Melandsø Kjelsaas
Ingunn Hognes Rimul
Renate Sletvold Øien
Bjørn Falk-Larssen

Til stede:
X

Fravær:
X

X
X
X
X
X
X

Vararepresentanter:
Til stede:

Møtt for:

Åse Stemshaug (8. trinn)
Razet Oeva (9. trinn)
Kathrine Lille (10. trinn)

Sak #
18/
2019-2020
19/
2019/2020

Emne
Gjennomgang av referat fra forrige møte
Elevundersøkelsen 2019:
Like resultat mellom Hommelvik u. skole og
Vikhammer u.skole.
Gjennomgående bedre resultat på Vikhammer u.skole
enn i Trøndelag fylke.
Lavt score på "Utdanning og yrkesveiledning"; hva er
grunnen til dette? Er det vanskelig og rådgi
ungdommene, og får de ikke nok hjelp til dette? Ulike
drøftinger på dette.

Type sak Oppfølging
Orienteri
ng
Orienteri Vi leser over
ng
resultat fra
elevundersøkelsen
selv, og aktuelle
tema fra denne
taes opp på neste
FAU-møte.

Vi kan gå inn på www.skoleporten.udir.no og lese av
resultat fra Elevundersøkelsen selv. Rektor Bodil
sender mer detaljerte resultat fra undersøkelsen som
PDF-fil.
20/
Evaluering av klassekontaktmøtet 26.02.20.
2019-2020 Referatet må sendes ut til alle klassekontaktene.

May Britt sender
ut referat fra

Refleksjoner:
Det ønskes at klassekontaktene velges på våren.
Det kan oppfordres til at referat og dugnads-ark legges
ut på Facebook-siden til den enkelte klassen.
21/
Tema-møte til våren? Evnt til høsten pga Corona2019/2020 situasjon.
Diskusjon rundt ulike tema:
Skal vi jobbe videre med Tema-møte; Trude Bekkavik,
språk-kultur?
Tema; livsmestring, robusthet. Kan det gå an å få til et
samarbeid mellom ulike aktører i forhold til dette
temaet?
Tanke-virus ( Aglo vgs.- Rita Berg-Moen)
Mia Tørnblom ( koster endel)
Mia Børjesson ( Stressmestring- bygging av psykisk
helse)
Hedvig Montgomery
Hvem kan vi søke om tilskudd fra? Lions, Malvik
kommune?

klassekontatmøtet
og dugnadsoversikten på mail
til alle
klassekontaktene.
Alle tenker ut
aktuelle ideer; har
vi noen navn
knyttet til denne
ideen.
Anna; sjekker ut
om hvem som kan
gi tilskudd?
May Britt; sjekker
ut om det gis
tilskudd i Malvik
kommune.

22/
Informasjon fra MKFU-møtet; det er skrevet et
2019/2020 dokument fra MKFU-møtet. Dette refereres ikke her.
Sak om julegudstjeneste og årshjul.
- Er det greit og avholde julegudstjeneste i skoletiden?
- Felles årshjul for alle skolene?
Diskusjon:
- Årshjul; positiv til dette. Hvem skal organisere dette?
- Julegudstjeneste er ingen aktuell problemstilling på
ungdomsskolen
- Skeptisk til at en repr fra FAU skal være kasserer for
alle trinn. Dette vil være en veldig stor jobb. Vi ser ikke
at dette har vært problematisk i klassene.
23/
Planlegging av 10.trinns avslutning
2019/2020
Spør følgende 3 om tale til avgangselevene:
Helene Wean
Kristin Nybrodahl
Juliane Moen Foss
«Tømme» hvem gjorde hva i handlingsplan fra 2019 og
sende denne ut til FAU før neste møte
Oppgaver fordeles på neste møte.
Alle medlemmer forbereder seg ved å se gjennom
denne planen, før neste møte.

May Britt
undersøker om
talere.

May Britt

24/
Eventuelt:
2019/2020 Skjeggkre
Skriv er sendt ut til foreldre.
Tiltak satt inn for å bekjempe etter råd fra fagfolk.
Følges opp fortløpende, med mål om å bekjempe
udyrene😊

Bodil
informer
te

25/
Eventuelt:
2019/2020 Corona- virus
Følger anbefalinger fra folkehelseinstituttet.
Tiltaksplan er satt ift hjemmeskole.
Foreldremøter for alle trinn satt på vent etter
anbefalinger.

Bodil
informer
te

26/
Eventuelt:
2019/2020 FAU medlemmer 2020/21 – info møter 7.trinn
Om foreldremøtene for 7.trinn med info om overgang
til VUS blir gjennomført som planlagt, skal FAU delta
med 1 rep. Dette er avhengig av tiltak ifbm virusspredning.
Litt avhengig av dato, vil May Britt prøve å stille.

Bodil/
May
Britt
oppsum
merte.

Dato satt pr nå
26.3 – Vikhammer
16.4 - Saksvik

Neste ordinære FAU-møte: 28.04.20 kl. 19-20.30
 Etterarbeid klassekontaktmøte
 Begynne å planlegge avslutning
Referent:
Margrethe Lian
Rita Berg-Moen sak 23-26

