Referat fra møte i Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Trondheim
Katedralskole torsdag 11.september 2014
Tilstede:
Hossein Nahavandchi, Ragnar Aune, Hilde Hov, Lina Steinsbekk, Andreas Stabbursvik, Fredrik
Rekkavik, Ragnhild Jepsen
Frafall: Kristian Dyrset, Morten Hovd, Kristin Glimstad Aspaas, Julie Arnøy
Hossein Nahavandchi ledet møtet.
1. Godkjenning av forrige møtes referat:
Referatet fra møtet 11.03.14 var vedlagt og ble godkjent
2. Sak 11/14: Planlegging av innsamling av midler:
‐ brev er ferdigstilt og kan sendes ut som e‐post fra postmottak til elever/foreldre på Vg 1. Her er
epostlistene oppdatert.
‐ brevet blir trykt opp og elevrådsrepresentantene må dele ut og legge fram brevet for elevene i
klassene ‐ særlig på Vg 2 og Vg 3.
‐ det er også mulig å legge det ut på It’s Learning og på skolens nettside, på Foreldrerådets
hjemmeside.
‐ 2014 var et dårlig år med lite innkomne midler, og det var ikke mulig å bevilge til ekskursjoner for
elevene på programfag. Dette nevnes eksplisitt i brevet.
‐ søknadsfrist for skoleåret 2014‐2015 er 12.november, med utdeling i FAUs møte 18.november.
‐ foreslått beløp for innbetaling er kr 250,‐.
3. Sak 12/14: Utlysning av midler:
‐ saken også drøftet i saken over (11/14).
‐ søknadsfrist for elever er satt til 12.november. Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet
og et foreløpig budsjett. Søknadsskjema er utarbeidet og må finnes tilgjengelig for elevene. Når
søknader innvilges, overføres pengene til skolens konto og det opprettes et prosjekt med navn på
arrangementet. Pengene utbetales søker når det kommer bilag for gjennomført prosjekt.
4. Sak 13/14: Rutiner for rapportering av bevilgede midler:
‐ det bør utarbeides et rapportskjema for hvordan bevilgede midler er benyttet.
‐ rektor og Foreldrerådets leder lager et utkast til brev/ rapporteringsskjema til neste møte.
5. Oppfølging av tidligere behandlede saker:
‐ Nytt styre er innmeldt til Brønnøysundregistrene. Vi er nå registrert med gjeldende medlemmer
‐ Disponering av bankkonto. Ragnar har disposisjon til nettbanken.
6. Sak 14/14: Orienteringssaker:
‐ fra skolens ledelse ‐ erfaringer og konsekvenser etter lærestreiken ved begynnelsen av skoleåret.
Bra at en fikk gjennomført "Aktiv skolestart" for nye elever på Vg1. Retningslinjer nå sier at en skal
prioritere fag men avveie hva som er viktig og relevant for det faglige også i andre tilbud og
aktiviteter som elevene vanligvis deltar i. Høstens aktivitetsdag er avlyst.
‐ fra elevråd ‐ det mangler noen innmeldte tillitsvalgte fra klassene, men rådet skal konstituere seg på
møte 17.09.
7. Sak 15/ 14: Eventuelt:
‐ ingen saker meldt.
Neste møte: Tirsdag 18.november kl. 15.30 (Mrk! klokkeslettet er endra).
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