Selbu kommune
Selbu ungdomsskole

Anne Margrethe Småge, Sissel Waagan, Therese
Gossmann, Toril Kjeldstad, Jon Arild Finsvik, Ingrid
Borset, Stig Alsethaug, Bente Dyrdal, Nils Even
Fuglem, May Karin Stav, Birna Birk Broddadottir,
Margrete Aas, Hilde Kristin Guldseth og Terje
Kjøsnes

Deres ref:

Vår ref: (må oppgis ved svar)
2008/2284-33/B43/NILKJO Dok:14323/2014

Dato:
07.10.2014

Referat fra utvidet møte i FAU 02.10.14 kl. 18.30 på Selbu ungdomsskole.
Til stede: Sissel Waagan, Therese Gossmann, Stig Alsethaug, Nils Even Fuglem, Birna Bjørk
Broddadottir og Hilde Kristin Guldseth. Ingrid Borseth og Margrete Aas hadde meldt forfall.
Innkalling med saksliste ble sendt med elevene 19.09.14, men mange av klassekontaktene har
antagelig ikke fått dette. Skolen endrer innkallingsrutinene til mobilmelding og henvisning til
hjemmesiden for framtidige møter. Rektor kaller inn til nytt konstituerende møte i FAU.
Sak 1. Informasjonssaker.
- God oppstart av skoleåret med positive ungdommer og klasser.
- Det utarbeides planer for renovering av skolekjøkkenet, nytt rom for kunst & håndverk
og kantine.
- Grunnskolens leirskoletilbud (som er ekskursjon med Hvite busser på ungdomsskolen)
er under press på grunn av kommunens økonomi. Den gjennomføres ennå som planlagt i
2015.
Sak 2. Klassekontaktenes oppgaver og FAU’s oppgaver.
- Rektor gikk gjennom disse.
Sak 3. Valg.
- Dette ble utsatt på grunn av at for få var til stede.
Sak 4. Grunnskolens uke.
- Rektor foreslo at vi fulgte oppsatt turnus. Dette ble bifalt og i høst blir rus tema.
Klassekontaktene blir invitert av teama til planlegging av denne kvelden. Temakvelden
gjennomføres i løpet av november.
Postadresse
Bellveien 18, 7580 Selbu
E-post
postmottak@selbu.kommune.no

Besøksadresse
Bellveien 18
www.selbu.kommune.no

Telefon
73810300
Telefaks
73810316

Bank
4285 07 00103
Org.nr
971 197 609

Saksnr. 2008/2284-33

Sak 5. Eventuelt.
- Rektor ønsker at FAU drøfter om skolen skal fortsette å gjennomføre skolegudstjeneste
før jul, og vil også ha innspill på hvordan foreldremøtene bør gjennomføres (fordeling
mellom informasjon og dialog/drøfting om læringsmiljø).
- Det kom innspill på at det hadde vært praktisk om det hadde gått an å bruke app for
elevene som betalingsbevis på bussen. Rektor sjekker dette.
Med hilsen
Nils Kjøsnes
rektor
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