Referat fra møte i Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Trondheim
Katedralskole tirsdag 11.mars 2014
Første møte i nyvalgt arbeidsutvalg.
Tilstede:
Kristin Glimstad Aspaas og Julie Arnøy fra elevrådet Graciela Rusch, Kristian Dyrset, Hossein
Nahavandchi, Ragnar Aune, Lina Steinsbekk, Hilde Hov, Morten Hovd, Ragnhild Jepsen
1. Godkjenning av dagsorden.
2. Godkjenning av forrige møtes referat.
3. Sak 05/14: Konstituering av nytt foreldrearbeidsutvalg Valg av leder:
Hossein Nahavandchi foreslått og valgt ved akklamasjon.
Det er en fordel at den som blir leder kjenner til arbeidet i FR gjennom å ha sittet et år fra før.
Valg av sekretær:
Ragnhild Jepsen gjenvalgt.
Valg av kasserer:
Ragnar Aune
4. Sak 06/14: Orientering om årsmøtet 11.februar. Referat var utsendt i forkant av møtet.
5. Sak 07/14: Orientering om FAU og bankkonto Pga regler om foreldres mulighet til å betale inn
penger til skolen, må foreldrerådet organisere seg som en frivillighetsorganisasjon i
Brønnøysundregisteret og få organisasjonsnummer. En forelder (fortrinnsvis kasserer) og rektor bør
ha signeringsrett. Rektor har utarbeida protokoll fra siste årsmøte som vedlegg til skjemaet som
sendes Brønnøysund.
6. Sak 08/14: Møteplan 2014
11.mars
11.september
18.november
7. Sak 09/ 14: Utlysning av midler
Gjennomgang av rutiner for utlysning, frister og behandling av søknader.
I 2013 var fristen for å søke midler fra FAU 12.november. Innbetaling fra foreldre bør være i god tid
før FAU har utdelingsmøte ‐ i 2014 er det beramma til 18.november.
8. Sak 10/ 14: Ekstraordinær utbetaling?
I mars i fjor bevilga vi kr 5000,‐ til ekskursjon til Riga, men pengene ble ikke utbetalt fordi gruppa som
skulle reise, fullfinansierte turen.
Når er det ny gruppe som skal reise. Gruppa fikk avslag på søknad i november, men søker på nytt
fordi en vet at pengene er der.
Avstemming i rådet: Søknaden avvist.
9. Orientering fra elevråd og rektor
Elevrådet:
‐ Arbeid for å få stikkontakter i kantina, og ny vanndispenser samme sted.

‐ Tørkeautomater på toalettene ‐ ikke mulig å få papirdispensere.
‐ Politiet har vært på skolen. En ønsker ikke rassiaer på skolen, slik det har vært på andre skoler i
Norge. Det er avtalt møte mellom elevråd og politiets skolekontakt.
‐ Avklaring mellom russestyre og elevråd om bruk av elevrådskontoret.
‐ FOVEA og IRIS ‐ forhandling om skolefoto, ønske om én tilbyder.
Rektor:
‐ Søkning til neste skoleår. Fornøyd, stabil søkning, søkere til alle primærklasser. Bevisstgjøring om
skolens egenart og kvaliteter når en jobber med rekruttering: Hva er det elevene ønsker å få ved å
søke seg til Katedralskolen? Hva karakteriserer søkerne som ønsker seg til skolen?
‐ Russerevyen, premiere 4.april ‐ profesjonelle på markedsføring og promotering!
‐ Tradisjoner, samarbeid med Nidaros domkirke. Juleandakten er fast program med stor deltakelse
selv om den er frivillig for elevene å delta i. Den tradisjonelle påskeandakten blir i år forandret og får
form av en påskeavslutning i Vår Frue kirke med kunstnerisk innhold og foredrag om
Grunnlovsjubileet. Bra samarbeid med presten, obligatorisk for elevene. Bevisst tenkning om kirka
som samfunnsaktør og lang tradisjon med samarbeid med katedralen.
10. Eventuelt
Graciela Rusch ble takket av som leder av FAU og innsats gjennom to år.
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