Referat fra møte i Foreldrerådet ved Trondheim katedralskole
tirsdag den 1. november 2011
Sted:

Elevrådsrommet

Møtestart:

kl 19.30

Til stede:

Hege Strand, Per Norman Oma, Julie Stabursvik, Mari Mogstad Eri, Kirsti Winnberg,
Peter Singstad

Forfall:

Rektor Anne Lise Drege, Julia Lindqvist, Sigrun Hammer Kvaløy

Agenda
1. Høring om nærskoleprinsippet (Sak 08/11).
Høringsdokumenter var sendt ut med innkallingen. Skolen er en av mange høringsinstanser.
Foreldrerådet er ikke egen høringsinstans, men en uttalelse herfra kan tas inn som en del av skolens
uttalelse. Intern høringsfrist på Katedralskolen er fredag den 4. november.
Saken ble grundig diskutert i møtet, og en sammenfatning av Foreldrerådets syn er vedlagt
protokollen.
2. Udekkede utlegg i forbindelse med nyttårsball 2011 (Sak 09/11).
Det ble opplyst at denne saken er løst. Den utgår.
3. Planlegging av Foreldrerådets arbeid i 2012 (Sak 10/11).
Følgende møteplan ble vedtatt:
1. Møte (januar)
a. Årsregnskap
b. Årsberetning
c. Innkalling til årsmøte
d. Utlysning av midler for skoleåret 2011‐2012
2. Årsmøte (februar)
a. Tidspunkt må fastsettes i samråd med skolens ledelse
3. Møte (mars)
a. Konstituering
b. Bevilgning (behandling av søknader)
4. Møte (september)
a. Innsamling av midler
b. Plan for 2013

4. Oppfølging av tidligere behandlede saker
Det er arbeidet med å sende ut en giro til alle foreldre med oppfordring til å gi frivillige bidrag til
Foreldrerådets arbeid.
Et utkast til tekst foreligger og ble gjennomgått.
Aksjoner:



Peter Singstad renskriver teksten og besørger trykking av 650 eksemplar på giroblankett.
Trykkekostnadene sponses av Cybernetica AS.
Elevrådet tar oppgaven med distribusjon.

5. Orienteringssaker



Orientering fra skolens ledelse (utgår pga. forfall)
Orientering fra elevrådet:
o Det er stort engasjement i elevrådet
o Praksis for bruken a studietimer er innskjerpet
o Byggingen av idrettshall i skolegården er utsatt i ett år
o Operasjon Dagsverk er et stort arrangement for elevrådet. Det er i august hvert år.

6. Eventuelt: Ingen saker meldt.

Trondheim 4. november 2011
Peter Singstad

