Referat fra møtet i Foreldrerådets Arbeidsutvalg tirsdag 15.mars 2011
Til stede:

Anne Lise Drege, Hege Bergvik Strand, Julie Stabursvik, Kjersti Winnberg,
Julia Lindquist, Morten Hovd, Peter Singstad, Sigrun Hammer Kvaløy.

Sak 1: Konstituering
Kort info om Fau sine oppgaver. Vedtektene ligger på skolens hjemmeside.
Medlemmer:
Leder: Peter Singstad, kasserer: Julia Lindquist.
Elevrepresentanter: Julie Stabursvik, Mari Mogstad Eri
Lærerrepresentant: Hege Bergvik Strand
Foreldrerepresentanter: Per Norman Oma, Sigrun Hammer Kvaløy,
Rektor Anne Lise Drege møter fast til møtene.
*Undertegnede sender info om nytt FAU til Ole Erik Land. Eller var det Hege som skulle gjøre det?
Julia Lindquist fører opp navnet på foreldrerepresentantene på brevgiro som sendes til alle foreldre
på høsten.
Sak 2: Søknad om midler fra FAU
FAU bevilger kr. 300 pr. elev, til sammen kr. 9300 til felles ekskursjon for de studieforberedende
fagene politikk og menneskerettigheter og sosialkunnskap.
Hege Strand kontakter Jon Arne Ormbostad for å sjekke at antallet elever på 31 stemmer. Dersom
tallet er høyere gjøres et nytt vedtak per mail blant FAU’s medlemmer.
Sak 3: Informasjon fra rektor
A)
Ny byggesak for skolen. Det er midt i vedtaksrunden i kommunen. Fylkeskommunen vil bygge en
flerbrukshall for de videregående byskolene under Trondheim Katedralskoles gårdsplass. Hallen vil
inneholde tre gymsaler, disse vil også kunne leies ut på kveldstid.
Rektor jobber aktivt med entreprenøren med tanke på HMS for skolens elever og ansatte i
byggeperioden

Se linken, Reguleringsplanforslag:
http://www.trondheim.kommune.no/content/1117699251/Munkegata-246-og-8-Erling-Skakkes-gate16-og-Bispegata-6-Trondheim-Katedralskole-detaljregulering---flerbrukshall

B)
Politikerne har nedsatt et utvalg for å se på kommersielle aktører som jobber aktivt mot russen.
Rektor er med i dette utvalget. Det gjøres individuelle avtaler og derfor er det vanskelig juridisk sett å
forby dette. Målet er at det utarbeides et skriv med regler for russen med tanke på denne
sponsingen. I mellomtiden jobber skolens ledelse med russen for å klargjøre at skolen ikke har noe
med disse aktørene å gjøre.

C)
Rektor har mottatt brev fra Natteravn Midtbyen ved Karl Sellgren. Det er ønske om et temamøte for
alle byens natteravner i april. FAU ønsker ikke delta direkte i planlegging av dette temamøte, men vil
vurdere om Sellgren skal kalles inn til FAU sitt årsmøte neste år.

Sak 4: Informasjon fra elevrådet.
Det ble valgt nytt styre i januar, Julie Stabursvik ble valgt til ny leder.
Julie og en representant til i elevrådet deltok på Elevtingets årsmøte i Bergen fra 7. – 11. mars. Noen
av sakene som var oppe var bl.a. lærlingeplasser, vurdering i skolen, nynorsk faget, mobbing,
stipendordninger, OD ‐ dagen, etterutdanning av lærere.
Sak 5:Informasjon på høstens foreldremøte ved Trondheim Katedralskole
Undertegnede kom med ønske om mer informasjon på første foreldremøtet for 1.klasse på høsten.
Det hadde vært nyttig å få presentert alle faglærerne. Er det mulig å ta en kort informasjon om
skolens bygninger, hvor er hva? Da ville det være lettere å finne fram på konferanse senere i
skoleåret.
19.03.11
Sigrun Hammer Kvaløy

