Referat fra møtet i Foreldrerådets Arbeidsutvalg onsdag 25.01.12
Til stede:

Anne Lise Drege, Mari Mogstad Eri, Kirsti Winnberg, Julia Lindqvist, Peter Singstad,
Per Norman Oma ,Sigrun Hammer Kvaløy.

Sak 01/12 Innkalling til årsmøte tirsdag14.februar 2010 kl 18.30
Innkalling fattes av leder og sendes til rektor, disse går ut til elevene per post og legges på
skolens hjemmeside. Foreldre kan melde saker til sekretær Sigrun innen 8.februar.
Gjennomgang av hva som skal på sakslista. Julia Lindqvist og Per Norman Oma er
valgkomiteen. To nye representanter fra vg1skal inn i FAU.
Tirsdag 14.februar kl 18.30:
 Årsmøte i foreldrerådet:
o Årsberetning ved Peter
o Årsregnskap ved Julia
o Informasjon fra skolens ledelse
o Informasjon fra elevrådet
o Valg
 Kaffe og kringle i personalrommet.
 Individuelle foreldresamtaler for alle klasser.
Skolen ordner med projektor, Peter tar med Pc. Foreldrene møter kl 17.45 i vestibylen. Sigrun
handler inn kaffe, te, servietter, krus og kringle.
Sak 02/12 FAUsin årsberetning for 2011
Peter skriver årsberetningen og sender ut til alle i FAU for godkjenning. Når denne er
godkjent lages en presentasjon til å legge fram på årsmøtet.
Sak 03/12 FAU sitt årsregnskap for 2011
Julia gjennomgikk regnskapet. Dette tas til etterretning av styremedlemmene.
Sak 04/12 Utlysning av midler for utdeling våren 2012
Søknad om midler til klassene, elevgrupper.
Diskusjon om det skal settes frister for søknadene fra klassene. Skal det være en frist før jul
og en etter? Lærerne har frist for å melde ekskursjoner tidlig på høsten. Russe-revyen kommer
til å søke om støtte senere, og det kan også være andre som vil søke.
Vi setter av kr 9000,- til videre søknader. Frist for nye søknader settes til 1.mars 2012.
Elevrådet tar med denne informasjonen til elevrådet, og dette tas opp på årsmøtet.
Sak 05/12 Innkomne søknader
Diskusjon om ekskursjoner.
Gjennomgang av søknadene fra Michael Stellander Kvam og Eli Bentseng Herstad. Vi
innvilger kr 400,- pr elev.
For å få flere foreldreinnbetalinger tar Peter med giroer som legges ut på årsmøtet. Elevrådet
informerer elever om dette med foreldrebetalingen.

Sak 6/12 Orienteringssaker
Rektor:


Orientering fra skolens ledelse. Ny rektor Hilde Hov er innsatt, hun har bred erfaring
fra flere skoler. Rektor Anne Lise, slutter 1.april.



Sverresborg ungdomsskole har gjennom flere år hatt Kinesisk som fag, og våren 2012
går det første kullet som har hatt kinesisk ut av skolen. Katedralskolen har fra
opplæringsdirektøren fått ansvaret for dette fremmedspråket fra neste skoleår.
Skolen søker etter ny lærer til undervisningsstillingen. Det er ennå ikke laget læreplan
eller bøker i faget. Katedralskolen er den første skolen i Norge som tilbyr
undervisning i kinesisk 2. Dette krever en del forberedelse. Skolen jobber med å
utvikle dette faget på flere nivå. Skolen skal søke fylket sentralt om å få økonomisk
støtte. Faget vil starte selv om det er en liten gruppe, skolen har samkjørt
fremmedspråk med Tora Storm. Skolen ønsker også på sikt å starte opp kinesisk som
nybegynneropplæring. Fylkestinget har vedtatt at elever fra ungdomskoler lenger unna
enn 6 km vil kunne søke på Trondheim katedralskole som nærskole om de har hatt
kinesisk.
Gjennomgang av forslag til ny timeplan for hele skolen.
Spørsmål om endringer på timeplane:




o
o
o
o
o




Studietiden/møtetiden brukes ulikt av elevene, og det er en diskusjon om denne
tiden skal endres.
Skal det fortsette med fagdager.
Skal timeplanen endres fra 45 minutters timer til 60 minutters timer.
Hele timeplane må samkjøres med Tora Storm.
Det er ønskelig å vedta endring så raskt som mulig i vinter slik at det kan
startes opp til skolestart i høst. Elevrådet tar saken opp på neste møte.

Orientering fra elevrådet, planlegger valg, ledervalg og resten av styre skal også
velges.
Arrangerte åpen skole tirsdag 24.januar for 10.klassinger og andre interesserte.
Skolens elever deltok som guider denne kvelden.

Neste møtet settes til onsdag 14.februar 2012
Referent: Sigrun Hammer Kvaløy

