NITTEDAL KOMMUNE
Nittedal ungdomsskole

REFERAT
MØTETITTEL: FAU-møte Nittedal ungdomsskole
MØTE NR:
MØTESTED:
DATO:
TID:
SAKSNR.:
ARKIVKODE:

2
NUS-personalrom
23.10.18
18.00

Møtedeltakere: Stine Brenna Taugbøl, Ida Katrine Riksaasen Hatlevik, Gro Gulbraar, Barbro Kjørsvik, Therese
Johnsen Haget, Ida Normann, Thomas Fasteng, Nina Rommen Solbakken
Referent: Gro Gulbraar

Sak 5- 18/19
Godkjenning av møteinnkalling
Innkallingen godkjent. Heretter møtes vi klokka 19.

Sak 6- 18/19
Antall møter
Vi ser om vi ønsker et møte til i april/mai.

Sak 7- 18/19
Foreldreundersøkelsen
Skolen ønsker innspill fra oss, er det noen temaer vi mener er viktige å satse på i undersøkelsen? Er det noen
tilleggsspørsmål som vi mener bør inn i undersøkelsen?
Vi ønsker: motivasjon, hjem-skole-samarbeid.
Vi håper skolen sammenlikner med forrige undersøkelse.
Hvordan øke deltakelsen i undersøkelsen? Premiering av klassene? Motivere elevene til å motivere foreldrene.
Kanskje foreldrene kan bidra med kakebaking.

Sak 8- 18/19
Digital kommunikasjon
Thomas Fasteng ordner med Facebookgruppa vår.
Vi oppfordrer alle som sitter i FAU om å sende en medlemsforespørsel til Facebookgruppa «FAU ved Nittedal
Ungdomsskole». Vi oppretter også en Messengergruppe.

Sak 9- 18/19
Tyverier
Nylig sak der det var tyverier på 8. trinn. FAU oppfordrer skolen til å sørge for at klasserom er låst når læreren
ikke er tilstede, og til å få politiet til å komme innom å snakke om dette. FAU oppfordrer alle foreldre til å
snakke med barna sine om ikke å ta med verdisaker på skolen, og huske på å bruke skapene sine.

Sak 10- 18/19
Foreldremøtene nå i oktober
Vi diskuterte det som skal skje på Flammen. De klassevise foreldremøtene etterpå bør det være kommunikasjon
mellom klassekontaktene og lærerne om på forhånd.
Vi skal jobbe videre med hvordan foreldremøtene bør være i år.
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Sak 11- 18/19
Sikkerhetstiltak rundt utbyggingen
Hva har blitt tatt opp med utbygger? Hvilke sikkerhetstiltak skal settes i verk? Kan utbygger sende bort en
lastebil og demonstrere dette med dødsoner i praksis? Et annet forslag kan være at valgfag media kan lage et
skoleprosjekt rundt dette med sikkerhet.
FAU-leder skal ta opp noen bekymringer vi har rundt sikkerheten med rektor.

Sak 5- 18/19
Mål for FAU dette skoleåret
Hva kan FAU gjøre for å medvirke til å få et godt miljø på skolen? Kan vi komme med forslag til aktiviteter som
klassekontaktene kan organisere for sine klasser for å få igang praten mellom foreldrene? En tips-liste? Det er
kanskje ikke slik at man trenger færre klasseaktiviteter på ungdomstrinnet, men flere.
Denne saken diskuterer vi videre på neste møte.

