NITTEDAL KOMMUNE
Nittedal ungdomsskole

REFERAT

MØTETITTEL: Referat FAU-møte Nittedal ungdomsskole
24.09.18
MØTE NR:

1

MØTESTED:

NUS-personalrom

DATO:

24.09.2018

TID:

18.00-19.00

SAKSNR.:

11/01112

ARKIVKODE:

0, A20

Møtedeltakere: Jannicke Bye, Stine Brenna Taugbøl, Ida Katrine Riksaasen Hatlevik, Gro Gulbraar,
Barbro Kjørsvik, Katja B. Prestø Elgstøen, Hanne Weider, Ingeborg Bjorvand Engh, Therese Johnsen
Haget, Ida Normann, Sølvi Rudi, Thomas Fasteng, Nina Rommen Solbakken, Sverre Johannessen
(NITKOM)
Referent: Sverre Johannesen

ANSVARLIG:
SAKSBEH.:

Sverre Johannessen

Sak 1- 18/19

Godkjenning av møteinnkalling

Møteinnkalling ble godkjent, men det ble påpekt at det var satt av litt kort tid til møte. Ønske om å sette av mer
enn en time til neste møte.
Sak 2- 18/19

Gjennomgang av vedtekter for FAU/SU

Vedtektene ble gjennomgått uten forslag til endringer. Det var ikke alle som hadde fått god nok informasjon
rundt §3 i vedtektene da de ble valgt, som sier noe om hvor lenge man skal være representant.
I §3 står det at FAU-representanter fra 8a, 8b, 9c, og 9d velges for to år av gangen, i de resterende gruppene
velges man for ett år.
Sak 3- 18/19

Konstituering og valg av leder og nestleder

Følgende roller ble valgt i møtet:
Leder FAU: Therese Johnsen Haget
Nestleder FAU: Barbro Kjørsvik
Representanter til NKFU: Katja B. Prestø Elgstøen og Barbro Kjørsvik

Internettansvarlig: Thomas Fasteng. Rollen ble valgt siden FAU ønsker å ha fokus på hvordan kommunikasjon
kan utvikles mellom skole og hjem.
Komite for utvikling av foreldremøter: Sølvi Rudi og Hanne Weider
Kasserer og sekretær ble ikke valgt siden FAU ikke disponerer egen konto.
Sak 4- 18/19

Revidering og godkjenning av «årshjul – utkast til revidering»
Vi gjennomgikk årshjul for FAU og SU. Det ble foreslått å fylle inn litt mer informasjon i
årshjulet, slik at faste hendelser som bruktsalg av ballkjoler, gjennomføring av juleball osv.
kommer inn i årshjulet.

Sak 5- 18/19

Mål for FAU skoleåret 2018/19
Denne saken ble det ikke tid til å få drøftet skikkelig. Aktuelle saker som ble nevnt var ønsket
om å komme i gang med arbeid for å utvikle foreldremøtene i samarbeid med skolen, og om
å se på ulike muligheter og kanaler som kan bidra til bedre skole- hjem kommunikasjon.

Sak 6- 18/19

Eventuelt

Følgende saker ble tatt opp på eventuelt:
- Tilbakemelding fra elever om at de ønsker at det merkes for egne toaletter for gutter og jenter. Saken tas
med tilbake for drøfting i skolen.
- Spørsmål om hvordan skolen forholder seg til tyverier i skoletiden. Rektor informerte om hva slags
tiltak skolen gjør i tilfeller av tyveri. Skolen tar kontakt med forebyggende tjenester i politiet og
informerer om hendelser, og informerer foreldre om at de selv må stå for politianmeldelse i enkeltsaker.
Skolen vurderer fortløpende andre tiltak ut ifra situasjonen. Tiltak som blir brukt av skolen er
informasjon til elever og foreldre dersom det er flere hendelser, skolen gjennomgår også egne rutiner
for tilsyn og sikring av eiendeler.
- Tilbakemeldinger om ulik praksis rundt mobilskap, og mobilskap som oppleves som utrygg
oppbevaringssted for mobilen. Rektor informerer om at saken vil bli tatt opp slik at lærere bruker
løsninger som kan forhindre mobiler fra å vippes ut av skapene.
- Rektor informerte kort om oppstart i modulskole. Tilbakemelding fra elever er at oppstarten har vært
god. Det har vært en hektisk oppstart der mange ting må på plass i løpet av kort tid, men at det meste er
på plass før høstferien.
- Spørsmål om tilgang til elev-pc med programvare for dyslektikere og elever med spesialundervisning,
og elev-pc’er til ressurssenteret. Rektor orienterte om saken i møtet, men kunne ikke svare på alle
spørsmålene rundt dette. Det ble derfor sendt ut en orientering til møtedeltakerne på e-post med
oppdatert informasjon. I korte trekk så har pc med programvare for dyslektikere/spes.ped vært
tilgjengelige siden skolestart på 9. og 10. trinn, og ressurssenteret. 7 pc’er til bruk for nye 8. trinn har
ikke vært klare før høstferien fordi de sammen med 130 nye bærbare pc’er har blitt klargjort til bruk, og
at skolen har forsøkt å få klar dette så raskt som det har vært mulig. Denne situasjonen vil ikke gjennta
seg neste år, siden vi da ikke vil ha mange nye bærbare pc’er samtidig.
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