Referat fra møte i Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Trondheim
Katedralskole tirsdag 27. januar 2015
Tilstede:
Hossein Nahavandchi, Ragnar Aune, Hilde Hov, Lina Steinsbekk, Kristian Dyrset, Julie Arnøy, Morten
Hovd
Frafall: Ragnhild Jepsen, Kristin Glimstad Aspaas
1. Godkjenning av dagsordningen – ok.
2. Godkjenning av forrige møtets referat. Referatet fra møtet 18.11.14 var vedlagt og ble godkjent.
3. (Sak 01/15): Orientering fra Ragnar om Årsregnskap og Årsberetning
‐ Det ble overført penger til bevilgete søknader 26.01.15, til sammen 34885.
‐ Saldo FAU konto per dags dato 1869,82
‐ Årsregnskap er levert til revidering
4. (Sak 02/15): Orientering fra valgkomitéen
‐ Valgkomitéen (Hossein Nahavandchi og Lina Steinsbekk) jobber med saken. Foreløpig er
Rune Nydal forspurt og har sagt seg villige. Katharina Kolby er en annen mulig kandidat og
spørres.
5. (Sak 03/15): FAU – årsmøte. Innkalling, forberedelser
‐ Årsmøte FAU er satt til 25.02.15
‐ Innkalling til årsmøte ble diskutert som blir sendt med elevene til foreldrene
‐ Sakslista til årsmøte ble diskutert (årsberetning, regnskap, valg, orienteringssaker og
eventuelt)
‐ FAU leder, rektor og elevrådsrepresentanter vil holde innlegg.
‐ Det er frist 18.februar for å melde inn saker til årsmøtet.
6. (Sak 04/15): Orienteringssaker
‐

Orientering fra skolens ledelse
o Spørsmål fra rektor om hva foreldrene ønsker å høre om på årsmøte?
o Elevundersøkelsen? Elevmiljø? Læringsmiljø?
o Åpen dag: 11.02.15

‐

Orientering fra elevrådet
o Valg av elevrådsleder 28.01.15
o Valg av styret uke 5
o Ønske om å få utvidet åpningstider for biblioteket. Åpen til 15.00 per dags dato.

‐

Andre?
o Innspill fra FAU om at skolen lager en kort informasjon om Kattas historie, som kan
stå på hjemmesiden.

7. (Sak 05/15): Neste FAU møte med nye styret
‐ 24.03.15 klokka 16.30
8. (Sak 06/15): Eventuelt
‐ Ingen saker meldt.
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