Referat fra møtet i Foreldrerådets Arbeidsutvalg onsdag 28.09.11
Til stede:

Reidar Volden, Hege Strand, Mari Mogstad Eri, Julie Stabursvik, Per Norman Oma.

Sak 07/11 Innsamling av midler til foreldrerådets virksomhet
Brev til foreldrene med anmodning om midler til foreldrerådets virksomhet deles ut til alle
elevene via kontaktlærer.
For at det skal være tydelig at det ønskes en innbetaling bør det være utformet som en ordinær
giroblankett. Peter Singstad har nevnt at han kanskje kunne være behjelpelig med å få trykket
brevet på giroblanketter; sjekkes nærmere.
Elevrådet får oppgaven med å distribuere til kontaktlærerne for utdeling, ved eventuelt behov
for kopiering ordner elevrådet med det også.

Orienteringssaker:
Skolen ved Reidar Volden:
•
•
•
•
•
•

•
•

Det ble gjennomført brannøvelse i dag og skolen ble evakuert i løpet av 4 minutter.
Det fungerte stort sett greit, men det ble avdekket behov for noen mindre forbedringer.
Etter gjennomført inntak ser vi at det er forholdsvis høyt karaktersnitt for de nye
elevene, og skolen ser det som positivt å få mange dyktige og motiverte elever.
Alle åpne stillinger er nå besatt, økonomien er grei, men det må holdes stram styring.
Det er mye frustrasjon rundt kopiering og utskrift; det er ny leverandør av disse
tjenestene, og det er en del problemer som trenger å ordnes opp i.
VG1 og VG2 har nå fått egne bærbare Pc-er og det vil etter hvert legges til rette for
elektroniske eksamener.
Skolen har et godt og positivt samarbeid med elevrådet, det avholdes jevnlige møter.
Det har også vært arbeidet en del med russens forhold til kommersielle aktører, noe
som kan være en utfordring å håndtere.
Den planlagte flerbrukshallen skal komme. Det ventes at det skal starte arkeologiske
utgravninger til våren og byggestart neste høst.
Det er noe endringer/innstramminger rundt ekskursjoner så det ser ikke ut til å bli
ekskursjoner lenger.

Elevrådet:
•
•
•

Det har vært arrangert et vellykket infotorg ved skolen med fokus på informasjon for
VG1.
Operasjon Dagsverk skal arrangeres 27. oktober, Global Dignity Day 20. oktober
Det planlegges å lage en skolekatalog, russestyre skal velges, det blir kurs og
veiledning for tillitsvalgte og deltagelse på årsmøte i elevorganisasjoner i SørTrøndelag.

Eventuelt:
•

•

En elev har søkt om støtte til dekning av tap etter å ha lagt ut for diverse utgifter til et
skoleball som endte opp med underskudd. Det var en del uklarheter rundt dette
arrangementet og eleven føler seg delvis ”lurt” inn i en vanskelig situasjon. Saken ble
diskutert, men ikke realitetsbehandlet på dette møtet.
Det ble også diskutert litt om hvordan skolen bør håndtere diverse henvendelser om å
få dele ut blad og brosjyrer for ulike organisasjoner. Skolen ønsker å være restriktiv i
forhold til reklameaktige ting, men synes registrerte politiske partier er OK.

Referent: Per Norman Oma

