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Nittedal ungdomsskole

FAU MØTEREFERAT

Dato: 28.11.2018
Tidspunkt: kl. 19.30-21.00
Sted: Personalrom NUS

Møtet innkalt av:

Therese Johnsen Haget

Type møte:

FAU

Møteleder:

Therese Johnsen Haget

Referent:

Gro Gulbraar

Møtedeltakere:

Stine B. Taugbøl 8B, Ida R. Hatlevik 8C, Gro Gulbraar 8D, Barbro Kjørsvik 9A,
Hanne Weider 9C, Ingeborg B Engh 10A, Therese Johnsen Haget 10B, Ida
Normann 10C, Sølvi Rudi 10D, Thomas Fasteng RSS, Nina Rommen
Solbakken RSS, Rektor Sverre Johannessen

Forfall:

Jannicke Bye 8A, Katja Elgstøen 9B

AGENDA OG REFERAT
Sak 11-18/19:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent.

Sak 12-18/19:

Diverse informasjon
- NKFU: Det har vært avholdt møte i NKFU siden sist, Katja Elgstøen fra
NUS-FAU deltok. Handlingsplan for paragraf 9A ble tatt opp på møtet. NUS
har revidert sin handlingsplan. Videre snakket man om hvordan FAU kan
følge opp elevers arbeidsmiljø.
- Nytt fra rektor: Den nye nettsiden er oppe, noen startproblemer. Søking gjør
at man får feilmelding, dette skal rettes opp. Ellers skal ledelsen på kurs for å
lære om de nye nettsidene.

Sak 13-18/19:

Julefrokost for elevene
20. desember er foreslått, det blir tatt opp på skolen. Skal det være felles
for trinnene, eller hver klasse for seg?
FAU-representantene informerer klassekontaktene og distribuerer liste
over mat. Det er nok at et par foresatte fra hver klasse stiller.

Sak 14-18/19:

Utdanningsmessa, erfaringer og tiltak
Skolen har gitt grundig tilbakemelding på utdanningsmessa som ikke
fungerte. Skolen kommer ikke til å stille neste år hvis den blir arrangert på
den måten.

Sak 15-18/19:

Foreldrestyrt foreldremøte - Alternativt utdanningsmøte 10. Trinn
Kanskje kan foresatte på 10. få til å arrangere et alternativt møte på
Flammen der foresatte informerer om sine yrker? Therese Johnsen Haget
og Sølvi Rudi ser på dette.

Sak 33-17/18:

Varslingssak: Oppfølging av tidligere sak om elev-lærerforhold
Skolen har tatt tak i denne saken, og gjeldende rutiner er fulgt. Rektor
forsikret FAU om at saken nå er blitt behandlet på en ordentlig måte.

Sak 16-18/19:

Varslingsrutiner
Sett i sammenheng med saken over lurer FAU på om det er mulig å
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forenkle rutinene for varsling, og for å sikre at saker blir fulgt opp. Rektor
informerte om at med den nye hjemmesiden er dette lettere. Når varsling
skjer der kommer det automatisk til å bli opprettet sak, og dermed må
saksbehandlingsrutiner følges.
Sak 17-18/19:

Sak og arkiv - FAU
Hvordan blir dokumenter fra FAU tatt vare på og lagret? Referater lagt ut
på hjemmesider, men Visma kan ikke brukes til dette. Thomas Fasteng
undersøker mulighetene for lagring på Facebooksiden.

Sak 18-18/19:

Eventuelt
En bekymring fra noen foresatte som har barn med dysleksi om hvordan
pc-ene til disse barna blir ordnet når de ikke virker, og oppdatert med ny
programvare når det er nødvendig. Videre lurte man på om foreldre fikk
den informasjon de trengte om når de måtte søke NAV om nye lisenser til
programmene på disse pc-ene. Noen elever med slike pc-er har opplevd
at de ikke fungerer til tentamen/viktige prøver. FAU mener at disse
elevene da må få ta prøvene om igjen. Rektor undersøker denne saken og
melder tilbake til FAU.

