Referat fra møte i Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Trondheim
Katedralskole tirsdag 24. mars 2015
Tilstede: Hossein Nahavandchi, Line Gevelt Andersen, Ragnar Aune, Hilde Hov, Lina Steinsbekk, Frida
S. Tingstad, Kaja Kvikshaug Viggen, Svein Peder Berge og Rune Nydal (ref)
Forfall: Kristian Dyrset
1. Dagsorden utsendt på forhånd ble godkjent.
2. Referatet fra FAU møtet 21.1.2015 var utsendt på forhånd og ble godkjent.
3. (Sak 07/15): Konstituering av nytt utvalg.
- Hossein Nahavandchi informerte om arbeidsoppgaver for FAO før nytt styret ble konstituert
- Avtroppende medlemmer: Leder: Hossein Nahavandchi (forelder). Sekretær: Ragnhild Jepsen
(forelder). Morten Hovd (forelder). Kristin Glimstad Aspaas (elev). Julie Arnøy (elev).
- Nye utvalg:
o Leder: Line Gevelt Andersen, forelder (nytt medlem)
o Kasserer: Ragnar Aune, forelder
o Sekretær: Rune Nydal, forelder (nytt medlem)
o Frida S. Tingstad, elev 2. år (nytt medlem)
o Kaja Kvikshaug Viggen, elev 2. år (nytt medlem)
o Svein Peder Berge forelder, møtende vara (nytt medlem)
o Lina Steinsbekk, forelder
o Hilde Hov, rektor
o Kristian Dyrset, lærer
4.

(Sak 08/15): Referat fra årsmøte i FAU 28.2.2015.
- Referat fra årsmøte var utsendt på forhånd, leder orienterte. Godt oppmøte.
- Gode tilbakemeldinger fra foreldre på arrangementet i etterkant av årsmøtet. Foreldre
benytter, og har stort utbytte av, muligheten for å møte lærere.

5.

(Sak 09/15): møteplan 2015.
- Høstens møteplan. Møtene varer inntil 1.5 time på rektors kontor
o Tirsdag 15. september 16:30 – 18:00
o Tirsdag 17. november 16:30 – 18:00
- Det nye styret legger tidsplan for 2015-2016 på møtet i september.

6. (Sak 10/15): Orienteringssaker.
- Rektor orienterte:
o Elevundersøkelsen utgangspunkt for tiltak. a) Oktober en god tid for samtale i VG1
om håndtering av overgang til videregående. b)Sosiale tiltak planlegges på VG2
ettersom overgang fra VG1 kan være sosialt utfordrende med nye klassekonstellasjoner. Sosiale tiltak på VG1 er etablert og velfungerende
o Fraværstall på Katedralskolen er svært bra (under 3%). Skolen slår ned på fravær.
o Høstens inntak: Høstens kull er litt lavere. Økt søkning til yrkesfag. God søkning til
katedralskolen fra mange ulike bydeler.
- Elevene orienterte:
o Nye medlemmer fikk innføring i valg- og elevrådsstrukturen for elevene
7. (Sak 11/15): Eventuelt
- Avtroppende leder ble takket og fikk en bok av rektor.

