Referat fra møte i Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Trondheim
Katedralskole tirsdag 15. september 2015
Tilstede: Kjersti Ulriksen, Line Gevelt Andersen, Ragnar Aune, Hilde Hov, Frida S. Tingstad og Rune
Nydal (ref)
Forfall: Lina Steinsbekk, Kaja Kvikshaug Viggen, Svein Peder Berge
1. Dagsorden utsendt på forhånd ble godkjent.
Referatet legges ut på FAU sider
2. Referatet fra FAU møtet 24.3.2015 var utsendt på forhånd og ble godkjent.
Merknad; Nytt medlem fra lærerstaben: Kjersti Ulriksen erstatter Kristin Dyrset
2. ( Sak 12/15). Planlegging av innsamling av midler.
Søknadsfrist 12 november.
Kanaler for informasjonsspredning. Informasjon til foreldre er et svakt ledd.
- Epostlister: Rektor samler inn og sender ut på vegne av elevrådet for vg1 og vg2.
- Elevrådet: Elevrepresentanter i FAU informerer tillitselever i klassen om innsamlingen. Alle
tillitselever blir bedt om å ta ansvar for å informere sine klasser om innsamlingen.
- Rektor deler ut et informasjonsark som kontaktlærer kan ta med til alle elever mandag 12.10.
- Legges ut på dashbord på Itslearning som påminning noen dager etter elevrådsmøtet (Line
kontakter Ole Erik)
- FoU sine hjemmesider – (Line kontakter Ole Erik).
- FAU representanter kan vurdere å bruke elevstyrte Facebook sider til å minne elevene på å
levere informasjonsark til foreldre
4. Rutiner for rapportering av bevilgede midler (Sak 14/15).
Line sender ut skjema for rapportering sammen med bevilgningen
5. Oppfølging av tidligere behandlede saker
- Nye FAU meldes inn til Brønnøysundregistret av rektor
- Disponering av bankkontoen.
6. (Sak 15/15) Orienteringssaker
Rektor orienterte
- Ny avdeling ved Katedralskolen: Avdeling for elever ved sosialmedisinske institusjoner
- Skolen har arrangert Gründer camp (innovasjons camp) for VG2. Et tiltak som skal skape en
arena for studenter å møtes på tvers og gi erfaringer med samarbeid og til å øke
Elevrådsrepresentantene orienterte
- Elevrådet i rute med å planlegge OD 29 Oktober
- Årets klassebilde planlegges. Klassebilde positiv effekt for klassens miljø – fungerer bra å
samle bilder i «katalogen»

6. Eventuelt (Sak 16/15)
Mottatt brev fra Torbjørn Røe Isaksen med invitasjon til å foreslå kandidater til Foreldreutvalg for
grunnopplæring 2016-2019. Rektor er villig til å nominere Lina Stensbek på vegne av FAU.

