Referat fra møte i Foreldrerådet ved Trondheim katedralskole
torsdag den 24. januar 2013
Sted:

Rektors kontor

Møtestart:

kl 19.00

Til stede:

Hege Strand, Graciela Rusch, Hilde Hov, Peter Singstad

Forfall:

Ann Elisabeth Kvalvær, Helene Ruud, Jonas Krokan Ledal

Agenda
1. Innkalling til årsmøte (Sak 01/13).
Det kalles inn til årsmøte i Foreldrerådet ved Trondheim katedralskole tirsdag den 12. februar kl
18.30.
Følgende saksliste ble gjennomgått og godkjent:
1. Foreldrerådets årsberetning for 2012
2. Regnskap for 2012. Revisjonsberetning
3. Valg
4. Orienteringssaker:
 Foreldrerådets virksomhet og planer for kommende år
 Informasjon fra skolens ledelse
 Informasjon fra elevrådet
Aksjon: Peter renskriver en innkalling. Den vedlegges protokollen.
2. Foreldrerådets årsberetning for 2012 (Sak 02/13)
Et utkast til årsberetning ble gjennomgått.
Aksjon: Peter renskriver årsberetningen. Den vedlegges protokollen for endelig godkjenning.
3. Foreldrerådets årsregnskap for 2012 (Sak 03/13)
Ann Elisabeth Kvalvær har gjort klart årsregnskapet.
Aksjon: Peter ber Ann Elisabeth overlevere årsregnskapet til Camilla Høybakken for revisjon.
4. Valg av nye foreldrerepresentanter til FAU (Sak 04/13)
En valgkomité ble nedsatt på forrige møte: Graciela Rusch og Peter Singstad. De har funnet fram til
følgende to kandidater, som begge har sagt seg villig til å stille til valg som foreldrerepresentanter i
FAU: Morten Hovd og Ragnhild Jepsen.
I 2012 erfarte vi at en av foreldrerepresentantene trakk seg, ettersom hennes sønn skiftet skole. For
å ta høyde for en slik situasjon i fremtiden, foreslår valgkomitéen at det velges en vararepresentant.

Aksjon: Valgkomitéen arbeider videre med å finne en kandidat til, slik at det velges en vara til
foreldrerepresentantene.
5. Planlegging av foreldrekaffe etter årsmøtet (Sak 05/13)
Tidligere år har foreldrerådet invitert til foreldrekaffe etter årsmøtet og i forkant av foreldresamtaler
samme kveld.
Aksjoner: Hege bestiller kaker. Det praktiske med å trakte kaffe og gjøre klart på personalrommet tar
skolens ansatte seg av.
6. Oppfølging av tidligere behandlede saker
Noe etterarbeid etter forrige møte utestår. Peter følger opp dette.
5. Orienteringssaker


Orientering fra skolens ledelse:
o Onsdag den 23. januar var det åpen skole for avgangselever fra ungdomsskolene.
Omtrent 150 gjester møtte opp. Fordelt på seks grupper fikk de omvisning på skolen
med stans på seks stasjoner der forskjellige fag ble presentert. Det meste av
opplegget var det elever som sto for.

6. Eventuelt



Endring i møteplanen: Peter ba om at møtet oppsatt den 7. mars blir flyttet. Nytt tidspunkt
ble fastsatt til tirsdag den 19. mars kl 18.30. Dette blir konstituerende møte for nyvalgt FAU.
På neste møte vil FAU vurdere om det skal gjøres en ny utlysning av midler med søknadsfrist
i vår.

Trondheim 25. januar 2013
Peter Singstad

