Referat fra årsmøte i Foreldrerådet v/Trondheim katedralskole
Årsmøtet ble avholdt den 14/2 kl. 18:30 i Festsalen ved Trondheim Katedralskole.

Leder Peter Singstad ønsket velkommen og redegjorde for innkalling og saksliste.
1. Foreldrerådets årsberetning for 2011
2. Regnskap for 2011. Revisjonsberetning
3. Valg
4. Orienteringssaker:
– Foreldrerådets virksomhet og planer for kommende år
– Informasjon fra skolens ledelse
– Informasjon fra elevrådet

Ingen forslag om vedtektsendringer hadde kommet inn.
Årsmøtet hadde ingen innsigelser til innkalling eller saksliste.
Sak 1.
Årsberetning.
Årsberetning for 2011-12 ble presentert av Peter Singstad. Arbeidsutvalget har hatt fire møter,
blant saker som har vært oppe ble følgende nevnt: Innsamling av frivillige midler fra
foreldrene, behandling av søknader om midler, orienteringssaker fra elevråd og fra skolens
administrasjon.
Denne ble godkjent av årsmøtet.

Sak 2.
Regnskap for 2011.
Regnskapet ble presentert av kasserer Julia Lindqvist.
Regnskapet er revidert og godkjent av skolens administrasjon, og ble også godkjent av
årsmøtet.

Sak 3.
Valg
Graciela Rusch og Ann Elisabeth Kvalvær ble valgt ved akklamasjon.
Julia Lindqvist og Per Normann Oma trer ut av FAU etter endt funksjonstid.

Sak 4.
Orienteringssaker
Foreldrerådets virksomhet og planer for kommende år
Vedtektene ligger på skolens hjemmeside. Leder gikk gjennom rådets formål og
myndighetsområder.
Formål:
•

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til elever ved skolen.

•

Foreldrerådet skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen, foreldrene og elevene.

•

Foreldrerådet skal arbeide for at skolen har akseptable rammevilkår for sin
virksomhet.

Myndighetsområder:
•

Foreldrerådet er et uavhengig interesseorgan og står fritt til å ta opp saker som faller
inn under formålet. Foreldrerådet velger på selvstendig grunnlag virkemidler og
arbeidsmåter i den enkelte sak

•

Foreldrerådet kan iverksette frivillig innsamling av midler blant rådets medlemmer og
kan foreta fordeling av disse midlene etter søknad

•

Foreldrerådet skal generelt ikke involvere seg i personalsaker, disiplinærsaker og
lignende enkeltsaker

Sak 5.
Informasjon fra skolens ledelse
Rektor Anne Lise Drege gav et positivt bilde av skolens situasjon. Den planlagte idrettshallen
er nå parkert, det er godt å slippe byggeperioden. Skolen har et godt samarbeid med Thora
Storm, det gir en del utfordringer av strammere planer, men gir samtidig store valgmuligheter
for eleven.

Skolens mangfold med så mange ulike klasser beriker skolens hverdag.
Det er store forventinger til elevene med tanke på skolearbeid, samtidig som skolen også
oppfordrer til annen form for aktivitet for ungdommene.
Det er generelt lite frafall ved skolen, samtidig må skolen ha oppmerksomhet på elevenes
helse. Helsesøster er ansatt i 60 % stilling, hun har blant annet gjennomført kurs i mestring av
stress. Det organiseres vaksinering mot hjernehinnebetennelse blant russen. Hvert år har
skolen Trafikksikkerhets aksjon for russen.
Fra høsten tar skolen over stafettpinnen fra Sverresborg, og starter tilbud om kinesisk som
fag. Første året vil det være kun for de som har kinesisk fra før, og neste skoleår vil tilbudet
gis alle elever som ønsker det.

Sak 6.
Informasjon fra elevrådet.
Avtroppende elevrådsleder Julia Stabbursvik informerte om året som har gått. Elevrådet
består av en representant fra hver klasse, og de møtes annen hver uke, ca 20-25 stykker. Det
er mye aktivitet ved skolen av de ulike aktivitetsgruppene. Elevrådet har ikke hatt store saker
dette året, men har deltatt i skolens daglige liv.
Påtroppende leder, Helene Ruud, ser fram til videre samarbeid med lærere, foreldre. Hun
ønsker å videreføre det gode engasjementet ved skolen.

Referent Sigrun Hammer Kvaløy

