Referat fra møte i Foreldrerådet ved Trondheim Katedralskole
Tirsdag 19.mars 2013

Sted:

Rektors kontor

Møtestart:

kl 18.00

Til stede:

Hilde Hov, Ann Elisabeth Kvalvær, Peter Singstad, Morten Hovd, Øystein
Krogstie, Oliver Wahlquist, Hossein Nahavandchi, Grete Blekkan, Graciela
Rusch, Ragnhild Jepsen

Forfall:

Hege Strand

Agenda:
1. Konstituering (sak 06/13):
Møtet var første møte med nyvalgte representanter til Foreldrerådet etter årsmøtet 12.02.13.
Rådet har nå fire forelderepresentanter. Det har tidligere vist seg å være behov for en
vararepresentant til rådet. Dette er ikke fastsatt i vedtektene, men Morten Hovd går inn i
denne funksjonen i inneværende periode.
Etter presentasjonsrunde og velkomst ved avtroppende rådsleder ble styret konstituert.
Vedtak
Ny ledelse i Foreldrerådet, valgt for ett år, er:
Graciela Rusch – leder
Ann Elisabeth Kvalvær – kasserer
Ragnhild Jepsen – sekretær

2. Møteplan 2013 (sak 07/13)
Forslag til møteplan for Foreldrerådet med årshjul for rådets arbeid var sendt ut med
innkallingen.
Vedtak
Møteplan 2013:
19.mars
12.september
21.november
Ved behov kan Foreldreutvalgets leder innkalle rådet til ekstraordinære møter.

3. Utlysning av midler (sak 08/13)
Samtale om rutiner for utlysning av midler. Kunngjøring om utlysning bør komme tidlig i
høstsemesteret. Elevrådsrepresentantene kan være støttespillere for å spre informasjon om
utlysningen i klassene. Frist for søknader: 1.november, med behandling av søknadene i møte
21.november.

Til møtet 19.03 forelå søknad fra 3SO om økonomisk støtte til studietur til Riga. Studieturen
er gjennomført i mars 2013. Prosjektbeskrivelse og budsjett var vedlagt.
Søknadsbeløp: kr 5000,-.

Vedtak
Forelderådet innvilger søknaden og støtter studieturen med kr 5000,-.

4. Oppfølging av tidligere behandlede saker:
Avtroppende leder Peter Singstad meldte inn to saker:
1. Innberetning av nytt styre til Brønnøysundregisteret.
2. Overføring av kontodisponering til nyvalgt leder.
Sakene følges opp av avtroppende og påtroppende leder.

5. Orienteringssaker:
- Orientering fra Elevrådet: Ny elevrådsleder valgt i allmøte i januar. Øvrig styre
konstituert seinere. Elevrådet består av 28 stemmeberettigede med vara.
Skolegruppene er godt i gang. Ulike aksjoner avholdt, bl.a ”Gi bort-dagen” og
”Krafttak for kreft”. Vedtektsendringsmøte må avholdes før 1.april. Facebook-side
opprettet for å nå bedre ut med Elevrådets arbeid.
- Orientering fra skolens ledelse: Elevundersøkelsen er avholdt, i år med 84,5 %
svaroppslutning, noe bedre enn i fjor. Svarene fra undersøkelsen kan leses ned på
klassenivå og gir konkret informasjon til klasselærere. Det er særlig punktet om
elevmedvirkning som får bedre score dette året enn tidligere. Etter utløp av
søknadsfristen til opptak i videregående skole, synes det som om Katedralskolen har
like stor søkning som tidligere år.

6. Eventuelt:
Ingen saker meldt.

Etter avslutning av møtet ble avtroppende leder, Peter Singstad, takket for sin innsats som
leder av Foreldrerådet. Gjennom hans tid som leder har arbeidet i rådet blitt utviklet og
profesjonalisert. Han fortsetter som medlem i Skoleutvalget, og vil få en synlig takk for sin
innsats i neste møte.

Neste møte i Foreldrerådet holdes 12.september 2013.

19.03.13 RJ, ref.

