
Referat Vikhammer Ungdomsskole FAU 2011/2012

Møte   : 02.11.2011 – kl.: 19:00  Vikhammer ungdomsskoles personalrom

Referent: Ketil Kjeldsberg

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
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
Petter Roksvaag gjest X
Ester Sandtrø Rektor ester.sandtroe@malvik.kommune.no X

Distribusjon på skolens hjemmeside:  www.vikhammerungdomsskole.no/

Agenda:

 

Sak Beskrivelse

05/11/12 Informasjon fra Petter Roksvaag

06/11/12 Informasjon fra Ester Sandtrø

07/11/12 Aktuelle saker for skoleåret 2011/2112

08/11/12 Eventuelt
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Sak nr. Beskrivelse Ansvar Status

05/11/12 Informasjon fra Petter Roksvaag
Petter gir en bred orientering ad ungdomsmiljøet i området 
Vikhammer og Saksvik spesielt. Hærverket tidligere i høst er 
oppklart. De vet hvem som har utført handlingene, men ikke alt 
er innrømmet av gjerningsmennene. I den siste tiden har 
hærverket flyttet seg til en del privat-fester (hjemme alene-
fester), og politiet er spesielt bekymret for at foreldre reiser bort 
og overlater huset til ungdommer. 
- Hva kan gjøres?
Tidligere har Petter arrangert turer til Vassfjellet, men det krever
ressurser og frivillighet og det er ikke alltid like lett å få til…
For evt å ta dette videre kan FAU sjekke med Reistad (sjåfør) 
og Vassfjellet ift pris og opplegg. Poenget er at foreldre må 
engasjeres, det være seg Vassfjellet-tur eller andre aktiviteter.
”Åpen hall” er også noe som har vært gjennomført tidligere. – 
Samme utfordring her; få voksne til å stille opp.
Hvordan få det til er utfordringen!
FAU lar dette ”modnes” og diskuterer videre. Idéer og innspill 
kan kvalitetssikres med Petter før evt beslutninger tas.

06/11/12 Informasjon fra Ester
Virksomhetsplan: Den som går nå gjelder ut skoleåret 
2011/2012. 
Fokus nå: 

- lesing (nasjonale prøver). Resultatet for VUS er på 3,8 
mot landssnitt på 3,5

- vurdering
- gammel-kantina

Det som skjer i Malvik kommune nå er at man ønsker å lage 
felles mål basert på handlingsdelen i kommuneplanen. 
Likeledes at man setter bare ett mål pr år for FAU og følger opp
dette.
FAU blir tatt med når dette startes opp.
Planen er at den nye Virksomhetsplanen (en 4-årsplan med 
årlige fokus) skal være ferdig til februar neste år, men mulig noe
utsettelse til våren.

Utviklingssamtaler/kontaktmøter:
- skolen jobber videre med dette og tas opp når det aktualiseres

Taushetsplikt:
- Ester sjekker praksis med andre skoler i kommunen. 

Saken må evt tas fra MKFU. 

Adgang:
- varsle til Turid. Hvis det ikke er åpent kan man ringe til 

Ester (950 65 928); Cecilie (915 48 487)eller Turid (970
87 405).

- Skrive inn telefonnummerne

Spørreundersøkelse ad utviklingsamtaler/kontaktmøter:
- dette utsettes inntil saken kommer opp igjen fra skolens

side og setter derfor på hold



Sak nr. Beskrivelse Ansvar Status

07/11/12 Diskusjonssaker:

Gammel-kantina:
- sjekk med Kristian dato for neste dugnad og hvilke 

arbeidsoppgaver som står for tur – sjekk også ca hvor 
mange som minimum bør møte opp 

- hva med å dele opp dugnaden i 2 (vegg og tak)
- FAU sender innkalling til klassekontakter som igjen tar 

ansvar for at noen faktisk møter opp hvis de selv ikke 
kan må de ha erstatter

”Det er ditt valg” av Lions:
- Vi inviterer alle klassekontakter til neste FAU-møte 

onsdag 7. des kl 1900.
- Booke kantina 
- Servere kaffe og kaker/boller
- FAU informerer samtidig klassekontaktene om vårt 

arbeid og saker som er på gang
- FAU møter opp halv sju

Temakveld:
- Runa sjekker med psykolog (Brunes)
- Kom med evt andre innspill til neste møte

Kontaktinfo – mailadresser med mer
- dette er nå ganske OK (med  få unntak der vi mangler 

”vara” og le nye)

Nyhetsbrev:
- erstattes av 2 felles møter med klassekontakter hvorav 

det første går av stabelen den 7. des.

Avslutning 10. trinn:
- lokale er booket av Randi til torsdag 21. juni

Kompetanseheving:
- vi benytter anledningen å ta dette på møte med 
klassekontaktene den 7. des. 

Ketil

Ketil

Randi
Nina

Ketil
FAU
Ketil / 
alle

Runa

Rolf Helge

Randi

Rolf Helge

08/11/12 Eventuelt:
- ingen saker kom opp, men merk at vi ikke fikk tid til å få et kort
referat fra Randi fra SU-møte 25.10.11.

 

Neste møte: onsdag 07.12.2011 kl. 1900
Sted: Vikhammer ungdomsskoles kantine
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