Referat FAU-møte 17.09
1) Midler:
-Peter Singstad trykker opp giroer som distribueres av elevrådsstyret rundt 1.oktober,
hvor innledninga på giroen gir informasjon om hva pengene går til, og hvordan/hvem
som kan søke støtte. Vi velger i år å legge mer fokus på at elevgrupper og
arrangementer som gagner flere elever får støtte, enn en symbolsk sum penger til
ekskursjoner. Informasjon om FAU(/foreldrerådets) retningslinjer blir også trykt på
giroen.
- Vi har pr. dags dato ca. 20.000 kroner på konto etter tidligere års innsamlinger. Det
er ikke ønskelig at vi skal sitte med mye penger på denne kontoen, og vil i år jobbe for
å informere mer til elevene om tilbudet, slik at vi forhåpentligvis også får flere søkere.
- Peter lager et utkast til tekst på giroen, som sendes ut til FAUs medlemmer for
kommentarer. Han bytter ut info om FAUs medlemmer og endrer forslagene til
aktiviteter. Setter også på søknadsfrist, som er satt til 1.november (elever kan søke
utenom frist, men da vil det være mindre midler til formidling)
- Informasjon på nettsida (bilde+ info?)
 Graciela formulerer en tekst som kan publiseres på hjemmesida til FAU
- Søknadsskjema for midler ligger på nettsida. Elevrådet tar på seg ansvar om å
informere elevene om tilbudet på skjermene på skolen, samt i elevrådet

2) Møteplan for 2013:
-Novembermøtet i 2012 trenger en ny dato. Peter lager en doodle som medlemmene
svarer på
- Til neste år bør det vurderes å ha første møte i skoleåret tidligere enn 12.september,
som er satt som plan. Dette er for å få praktiske detaljer på plass i lengre tid før
søknadsfristen for støtte. Overføres som sak til neste periodes FAU, som velges i
februar
- Årsmøte: dato settes på møtet i november, etter samkjøring med skolens
foreldremøte.
Møteplan vedtatt med justering av klokkeslett 24. januar

3) Oppretting av konto:
- Etter ønske fra FAUs økonomiske ansvarlige bør det ses på muligheter til å opprette
en egen konto for FAUs midler. Denne kontoen bør/kan være underlagt skolens konto,
men disponeres av FAU, da FAU ikke har eget organisasjonsnummer. Hilde sjekker
med Camilla om dette er en mulighet

4) Behandlet sak om Sigrunn Hammer Kvaløy. Hun ønsket å trekke seg fra sitt verv i
FAU, da hennes sønn har byttet skole. FAU velger ikke ny representant for siste del av
hennes periode frem til årsmøtet. FAU har tre foreldremedlemmer til årsmøtet i
februar

6) Orienteringssaker
Rektor: -Danselinja har for tiden et stort samarbeidsprosjekt med NRK- Cosinus.
-MDD-linja i Sør-Trøndelag Fylkeskommune fyller 20 år i 2014, og det
planlegges for tiden en stor jubileumsforestilling med alle MDD-linjene i fylket
- Katta har fra i høst av kunnet tilby elevene kinesisk 2, men ønsker å kunne
tilby nybegynnernivå for nye elever fra høsten 2013
- Det utarbeides for tiden planer om nytt ventilasjonsanlegg, samt lyd- og
akustikkforbedringer i H-bygget. Også satt i gang planer om nytt lydstudio på skolen
for musikk- og mediaelevene, med ønske om et bedre samarbeid på tvers av linjene.
- Skolen har under oppstarten i høst fokusert mye på de områdene i
elevundersøkelsen hvor Katta scorer rødt. Elevmedvirkning og vurdering er noen av
temaene det har blitt jobbet med, og som vil følges opp utover skoleåret.
Elevrådet: - Jobber med mye saker som tas opp i elevrådet fra gang til gang, som går
på generell trivsel
- Har satt et prosjekt om å bli FairTrade-skole litt på vent i sommer, men
ønsker å ta opp arbeidet nå i høst
- Har gjennomført en del sosiale aktiviteter for å styrke samholdet på tvers
av trinnene og øke trivselen for elevene på skolen
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