Referat av møte i Foreldrerådet ved Trondheim
Katedralskole 14.03.12
Til stede:
Representanter for foreldrene:
Graciela Rusch, Peter Singstad, Ann Elisabeth Kvalvær, Sigrun Hammer Kvaløy
Representant for elevene
Karen Engen Økland
Rektor
Anne Lise Drege
Forfall:
Representant for elevene
Representant for lærerne
1. Konstituering
Peter Singstad ble valgt som leder, Ann Elisabeth Kvalvær er kasserer. Dette året vil referentjobben gå på
omgang mellom hvert møte, og Karen Engen Økland refererer fra dette møtet.
2. Behandling av innkomne søknader
Vi har ikke fått inn noen søknader i år. En grunn til dette kan være at mange ikke vet at muligheten
eksisterer. Elevrådets representant tar dette videre til elevrådet, som videreformidler til klassene.
Søknadsfrist for neste runde er 1. november. Søknader som kommer inn i løpet av dette skoleåret vil bli
behandlet fortløpende, enten ved et ekstraordinært møte eller gjennom e-postbehandling.
3. Oppfølging av tidligere behandlede saker
- Tidligere foreldreråd har gjort grundig arbeid for å organisere søknadsprosessen bl. a. med å lage
søknadsskjema for midler. Disse fungerer, så det er ingen grunn til ikke å bruke dem.
- Mye frustrasjon blant nye foreldre for å finne lærere, klasserom o.l. etter foreldremøtet. Vi trenger
tydeligere info som alle kan følge. Foreldrerådet må vises bedre. Skolens ledelse ønsker å gå kraftigere inn
for å organisere.
4. Orienteringssaker
- Orientering fra skolens ledelse
Ledelsen har levert årsrapport som har tatt utgangspunkt i en undersøkelse blant elevene og en blant de
ansatte. Undersøkelsene viser at skolen har høyt karakternivå og scorer høyt på elevdemokrati, og at vi
ligger på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på motivasjon og sosial trivsel. Elevene mener de deltar lite i
formingen av (?) undervisningsprosessen, men ingen har stilt spørsmålet hvorvidt elevene ønsker høyere
grad av deltakelse. Vi bør henvende oss til fylket og be om et slikt spørsmål. Lærerne sier det er et godt og
inkluderende miljø på skolen og at det er lett å dele kunnskap. Gjennomgående viser undersøkelsen at
elever og ansatte trives godt, og at oppussingen har bidratt til å bedre skolens fysiske miljø. Vi har høyt
faglig nivå og god trivsel blant lærere og elever, men vi kan fortsatt bli bedre.
- Orientering fra elevrådet
Det nye elevrådsstyret består av leder Helene Ruud, nestleder Jonas Krokan Ledal, sekretær Karen Engen
Økland, OD-ansvarlig Rebekka Steen og skolemiljøansvarlige Ola Spangen og Mads Dragåsøien. Lederen

ble valgt inn med Katedralskolen som Fairtrade-skole som kampsak, og styret vil jobbe med dette
framover. Leder kunne ikke stille på møtet i dag, fordi hun er på Elevorganisasjonens Elevting.
5. Eventuelt
- Neste møte blir onsdag 12.09.12 kl. 1900 på Rektors kontor. Neste møte etter dette blir onsdag 14.
november til samme tid og sted, og da står bevilgning av midler etter søknad på møteplanen.
- Dette er det siste møte med nåværende rektor. Vi vil takke rektor for en lang og god tid i Foreldrerådet.

Med vennlig hilsen
Karen Engen Økland,
Referent

