
Referat Vikhammer Ungdomskole FAU 2011/2012

Møte   : 08.12.2011 – kl.: 19:00  Vikhammer ungdomskoles kantina

Referent: Kristian Refseth

Navn Verv e-post adresse - telefon Til
stede

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
Gry Wickstrøm Løe  grywloe@msn.com X
Ester Sandtrø Rektor ester.sandtro@malvik.kommune.no
Klassekotakter fra
8a,8b,8c,8d,9a,9d,10a
,10b,10c X

Distribusjon på skolens hjemmeside:  www.vikhammerungdomsskole.no/

Agenda:

 

Sak Beskrivelse

09/11/12 ” Mitt valg ” ved Sissel Bollingmo fra Lions

10/11/12 Orientering om FAUs viktigste saker

11/11/12 Innspill fra klassekontakter til FAU

12/11/12 Eventuelt

Ketil ønsker velkommen. De fleste klassekontaktene har fått tid til å møte. Bra!

Det er selvbetjening av kaffe og noe å bite i. Bra utvalg!
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Sak nr. Beskrivelse Ansvar Status

09/11/12 Sissel Bollingmo fra Lions presenterer deres program ” Mitt valg ”
Lions er en av verdens største hjelpeorganisasjoner, og har 
sponset ” Mitt valg ” siden 1998.
Dette er et program om hvordan man møter hverandre i 
ungdomsskolen. Det er et 2-dagers kurs, lærerne er med på 
dette.
De frammøtte fikk en demonstrasjon ved hjelp av rollespill. Først 
som totalt uiteressert tilhører, deretter som engasjert!
Meget interesant å kjenne på egen reaksjon.
Diskusjon rundt kommunikasjon mellom elever/lærere/foreldre.
Det er evaluert gjenom mange år at dette programet faktisk 
virker.

.

10/11/12 Orientering om FAUs saker:

a) Ungdomsmiljøet.
Ketil forteller litt om dette, hva som er gjort, hva som er 
tatt opp. Innspill rundt dette.

b) Gammelkantina:
Kristian forteller om hva som er gjort, og hva som 
gjenstår. Kort befaring etterpå. Dugnad for ferdigstillelse 
snarest mulig. Positive foreldre vil gjerne bidra.

c) Temakveld våren 2012:
Forslag til emne. 
Psykolog Helge Brovold ved Renatesenteret, NTNU.
Kjetil Hasselberg fra Kjetil og Kjartan.
Runa forteller om hva Brovold driver med, kan ha 
foredrag både mot ungdom og foreldre.
Ketil forteller om Kjetil, dette er en som har jobbet mye 
mot ungdom, ref: Kjetil og Kjartan.
Diskusjon rundt hva som bør velges.
Det må sjekkes for mulighet om hvem som kan, pris og 
lignende.

d) Rolf Helge informerer om arbeidet i MKFU.
( Malvik kommunale foreldreutvalg )
Info om hva MKFU driver med, og saker de tar opp, og 
hvilke funksjoner de har.
Organisjonskart. Hvilke saker tas opp; bla. leirskole.

Kristian

FAU

11/11/12 Innspill fra klassekontakter til FAU.
Utearealet? Ketil forteller om hva som er gjort og ikke gjort.
Hører med rektor om bla. manglende benker som er lovt.
Alle klassekontaktene har ikke fått mailinglister.
Det må samles inn mailadresser på 8. trinn. Listene er 
mangelfulle. 

Ketil

12/11/12 Eventuelt
Ketil informerer om avslutning for 10. trinn.
FAU har ansvaret for dette. Det foreligger en ” brukerveiledning ” 



Sak nr. Beskrivelse Ansvar Status

for dette som fungerer utmerket.
Det har ikke gått ut mail til alle om nyttårsballet 18. januar.
Alle trinn inviteres. 9. trinn har ansvaret for gjenomføring.
Hører med Bodil om dette.
Litt om ” Vi bryr oss ”. Dette dreier seg om at foreldre kan varsle 
andre foreldre hvis de mener det er nødvendig.
Oppsumering av Ketil. God stemning på møtet, godt 
engasjemang fra klassekontakter.

Rolf

Aksjonsansvar til neste møte:

Skrive møtereferat –  Kristian  

Innkalling : Neste møte 11. januar 2012 –  Ketil/Kristian 

– Referent: Kristian

 

Neste møte: onsdag 11.01.2012 kl. 1900
Sted: Vikhammer ungdomskoles personalrom
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