
Referat Vikhammer Ungdomskole FAU 2011/2012

Møte   : 19.10.2011 – kl.: 19:00  Vikhammer ungdomskoles personalrom

Referent: Kristian Refseth

Navn Verv e-post adresse - telefon Til
stede

Gry Wickstrøm Løe  grywloe@msn.com X
Ketil Kjeldsberg Leder ketil.kjeldsberg@adecco.no X
Kristian Refseth Sekretær krefseth@yahoo.no X
Nina Tranås Hansen SU nina.tranas.hansen@dnbnor.no X
Randi Almås Vara SU randi.almaas@hotmail X
Rolf Helge Løkting jr NL, MKFU rhlokting@hotmail.com X
Runa Bostad MKFU runbos@gmail.com X

Ester Sandtrø Rektor ester.sandtro@malvik.kommune.no X

Distribusjon på skolens hjemmeside:  www.vikhammerungdomsskole.no/

Agenda:

 

Sak Beskrivelse

01/11/12 Informasjon fra Ester

02/11/12 Konstituering av FAU

03/11/12 Aktuelle saker for skoleåret 2011/2112

04/11/12 Eventuelt

Randi ønsker velkommen, og informerer om at Petter Roksvåg kommer hvis han
får mulighet.

Nina spanderer nybakte, gode muffins!!!
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Sak nr. Beskrivelse Ansvar Status

01/11/12 Informasjon fra Ester
Ester ønsker det nye FAU velkommen. Forteller litt om hvordan 
hun ser for seg FAU-året.
Info:
Innkalt Randi og Rolf Helge til SU-møte.
Det har vært gjennomgang av driftsøkonomi, ser bra ut!
Muligheter for nytt datarom, håper å få det til før jul.
Neste 5 år er det satt av 3 mill. til renovering fra kommunen.
Skolen jobber mye med utviklingssamtaler da det er kommet 
nye regler for vurdering. Dette diskuteres mye internt, skolen vil 
ha det som en dialog mellom lærer, elev og foreldre. Ikke bare 
et referat av hvordan det går med eleven.
Noe diskusjon i FAU ang. dette. Forslag om en 
spørreundersøkelse blant foreldrene om dette før jul.

Starter med trivselsledere på skolen etter jul. Både lærere og 
elever skal skoleres i dette.

Det må samles inn mailadresser på 8. trinn. Listene er 
mangelfulle.
.

02/11/12 Konstituering
Leder:             Ketil 
Nestleder:       Rolf
Sekretær:       Kristian
SU:   Nina
MKFU: Rolf, Runa
Vara SU: Randi
Medlem: Gry

Rektor Ester Sandtrø møter i FAU ved behov.

03/11/12 Aktuelle saker for skoleåret 2011/2012

Hvilke saker skal FAU ha i året som kommer?

Først må ” gammelkantina ” settes i stand. Dugnad på torsdag 
20.okt, 5 frammøtte….
Det trengs minst en runde til her!
Sende mail til klassekontakter om hva det inebærer å være 
klassekontakt. Mer info via nyhetsbrev med lenker til for 
eksempel. Hjemmeside/ FUG og lignende.
 
Årshjul FAU 2011/12

Gammelkantina¨
Nyhetsbrev fra FAU
Kompetanseheving i FAU
Temakveld

Flere forslag til temakvelden, undersøkes videre for muligheter.
Denne blir holdt før påske.



Sak nr. Beskrivelse Ansvar Status

04/11/12 Eventuelt

Randi bestiller lokale til 10. klassens avslutning.
Invitere Lions til å informere om ” Ditt valg ”
Be Ester gjennomgå virksomhetsplan på neste møte.
Invitere Petter til neste møte.

Aksjonsansvar til neste møte:

Skrive møtereferat –  Kristian  

Innkalling : Neste møte 2. november –  Ketil/Kristian 

Info nytt FAU 
– Ny info på nettet – Rolf

 

Neste møte: onsdag 02.11.2011 kl. 1900
Sted: Vikhammer ungdomskoles personalrom


	Informasjon fra Ester
	Konstituering
	Aktuelle saker for skoleåret 2011/2012
	Neste møte: onsdag 02.11.2011 kl. 1900

