Referat fra møte i Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Trondheim
Katedralskole tirsdag 18.november 2014
Tilstede:
Kristin Glimstad Aspaas, Andreas Stabbursvik, Hossein Nahavandchi, Kristian Dyrset, Ragnar Aune,
Hilde Hov, Lina Steinsbekk, Ragnhild Jepsen
Frafall: Morten Hovd
1. Godkjenning av dagsorden ‐ ok.
2. Godkjenning av referat fra møte 11.september:
Referatet fra møtet 11.09.14 var vedlagt og ble godkjent
3. Sak 16/14: Orientering om innsamlede midler og status saldo.
‐Innsamlingen i høst har innbrakt kr 21 000,‐. Det er ca kr 5000,‐ mer i årets innsamling enn i
fjorårets.
‐De første giroene ble sendt ut med feil kontonummer. Dette ble retta opp før innsamlingsperioden
var over.
‐Saldo pr i dag: 36 190,‐.
4. Sak 17/14: Behandling av søknader.
‐Det har totalt kommet inn syv søknader. Noen av søknadene er skoletiltak som angår store deler av
elevene. Andre søknader er fra grupper, særlig til bidrag til ekskursjoner.
‐Til møtet forelå det tilsammen 7 søknader ‐ to av disse til tiltak på skolen, fem til studieturer.
‐En av søknadene kom fra Thora Storm. FAU på Katedralskolen vil ikke bevilge til tiltak som kommer
fra andre skoler, selv om det er Kattaelever der. Vi bevilger til søknader fra Katta som også inkluderer
Thora Storm‐elever.
‐Søknad fra Skoleballet: Prosjektet gikk i 2014 med et overskudd på kr 22 500,‐. FAU bevilger ikke til
dette, fordi en ser at det står penger på kontoen som kan disponeres.
‐Vi bevilger tilsammen kr 34 885,‐:
‐Vi støtter ekskursjonene med kr 315,‐ pr elev.
Engelsk kultur og litteratur, Roma: 16 elever a kr 315 ‐ kr 5040,‐. Prosjekt: Engelsk og latin Latin,
Roma: 20 elever a kr 315‐ kr 6300,‐ Prosjekt: Engelsk og latin Engelsk samfunnsfag, London: 8 elever
a kr 315 ‐ kr 2520,‐ Prosjekt: Språk Politikk og menneskerettigheter og sosialkunnskap, Krakow: 35
elever a kr 315 ‐ kr 11 025,‐ Prosjekt: Samfunnsfag
‐Russerevyen støttes med kr 10 000,‐
5. Sak 18/14: Rutiner for rapportering av bevilgede midler.
‐Utkast til brev og rapporteringsskjema ble drøfta i møtet. Dette må sendes mottaker av støtte
sammen med navn på prosjektet og dato for forventa rapportering. Den settes til en måned etter
avslutta prosjekt.
‐Xcel‐skjema for budsjettskjema legges ved søknadsskjemaene og brukes av søkere.
6. Sak 19/ 14: Kort evaluering av innsamling og utlysningen i år.
‐Det viktige er at brevene som sendes med elevene når fram til foreldrene.
‐FAU ønsker å bevilge så mye som mulig til bidrag til elevene ‐ og innenfor gratisprinsippet som
gjelder for skolen.

‐En vil etterhvert ha e‐postlister til foresatte på 1. og 2.trinn. En annen ide er å sende ut sms‐varsel
via it’s learning.
7. Sak 20/14: Forberedelse av valg, opprettelse av valgkomité.
‐Leder og en representant som ikke står på valg utgjør valgkomiteen. Hossein Nahavandchi og Lina
Steinsbekk utgjør komiteen som forbereder valget i 2015.
8. Sak 21/14: Orienteringssaker
‐Fra elevrådet: Arbeid med ergonomiske stoler ‐ innspill fra Elevorganisasjonen. Opplæringsloven
paragraf 9a sier at det ikke er krav om ergonomiske stoler.
Orden og adferd ‐ prinsippene for karakter, utførelse av skjønn ‐ ikke antall. Dette er tatt opp med
skoleledelsen for å sikre at Opplæringsloven overholdes.
Skolefotografering ‐ pga streik og stram tidsbruk ble det bare satt av to dager til fotografering i høst.
Fotografen ble syk og fotografering ble utsatt, men gjennomført til slutt 13.november. Viktig å få
gjort med tanke på dokumentasjonen for skolen.
‐Fra skoleledelsen: Dialogkonferanse med Utdanningsdirektøren. Mulig å sammenlikne skolens
elever med andre skoler som har samme snitt på studiespesialisering. Viser at det er godt arbeid på
skolen når det gjelder orden, framferd og fravær.
9. Sak 22/14: Eventuelt
‐Fra Elevrådet: Er det en idé å tenke et felles FAU for Katta og Thora Storm?
10. Neste FAU‐møte:
Årsmøtet er satt til 25.februar.
Første FAU‐møte i 2015: tirsdag 27.januar kl 16.30
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