Referat møte i FAU 21.09.15
Sak 1: Informasjon fra skolen v/ Nils
- Evaluering, leirskole “Hvite busser”, mobbing, omvisning nytt skolekjøkken.
Sak 2: Orientering om klassekontaktenes oppgaver og FAU`s oppgaver.
Sak 3: Valg / konstituering av FAU
Leder:

Toril Kjeldstad

Nestleder:

Kim Olsen Stokke

Sekretær:

Jon-Arild Finsvik

Valg / konstituering av SAU
Medlem: Toril Kjeldstad, med personlig vara Kim Olsen Stokke
Medlem: Jon Inge Kyllotrø, med personlig vara Cornelia Lüdin
Sak 4: Nils orienterte om ekstern vurdering. Viser til rapport fra ekstern vurdering på SUS i uke 38.
( se denne, ligger på skolens hjemmesider)
Kommentar Nils: “I løpet av noen år vil rapporten være fulgt opp i all skoleutvikling. Dette vil
ta litt tid. Skolen er inne i modul 1 og er klar for modul 2 innenfor vurdering for læring i
samarbeid med høgskolen i Lillehammer” (MOOC)
- SUS ønsker å systematisere kontaktmøter med elever i tiden fremover
- SUS er svak på elevinvolvering i læringsprosessene
Sak 5: Eventuelt
- Mobilfri skole / mobilhotell
- Utredes via en runde hos pedagogisk personell, SU og tilbake til FAU
- 17. mai 2015. Elevene i elevrådet ved SUS fikk en forespørsel og oppmuntring fra FAU om å
delta i 17. mai toget i forbindelse med demokratimarkeringen. Elevrådet stemte dette ned og
viste til tidligere praksis ved SUS om at de måtte få lov til å slappe av denne dagen.
- Arbeidslivsfag / busser / arbeidsplasser i Selbu
- Noen elever i arbeidslivsfag har ikke kunnet nå sine arbeidsplasser i Selbu
foregående år pga. busstilbudet i kommunen og foresatte er oppfordret til å ordne
opp i transport og avtaler i forbindelse med faget. Nyere fokus er at arbeidsplassene
er i nærheten til SUS og det ordinære skolebussetilbudet kan benyttes. Det er stor
mangel på nærliggende arbeidsplasser til SUS i forhold til antall elever som velger
dette faget.

