Referat. FAU møte, Trondheim Katedralskole.
Dato og tidspunkt: Tirsdag 24. januar kl. 16.30. Sted: Rektors kontor.
Tilstede: Line Gevelt Andersen (forelder), Janne Kolstad (forelder), Rune Nydal (forelder og
referent), Grethe Jenssen (forelder), Jens Sindre Høseggen (lærer) og Hilde Hov (rektor).
Ikke tilstede: Magnus Lillerønning Aune og Hedda Midtstraum (elevråds rep),
Dagsordning
1. Godkjenning av dagsordningen

-

referat fra forrige møte godkjent (29/9-16).

2. Godkjenning av forrige møtets referat (vedlegg).
- Referat fra forrige møte godkjent (15/11-17)
3. Orientering fra Grete om Årsregnskap og Årsberetning (Sak 01/17).
- Grete orienterer om regnskapet på årsmøte
- Grete spør Camilla Høybakken om å være revisor i god tid før årsmøte 9 mars
4. Orientering fra valgkomitéen (Sak 02/17).
Brev ble sendt ut til alle ansatt. To kandidater har meldt seg
- Astrid Meistad
- Unni Vårvik
5. FAU – årsmøte. Innkalling, forberedelser (Sak 03/17).
- Møte starter 1830 – foreldre kan møte lærere fra 1900
- Line sender program/invitasjon til årsmøtet til rektor
- Orientering sendes fra skolen til foreldre mandagen før vinterferien 13 februar. Foreldre
kan velge tre lærere å ha samtale med
6. Orienteringssaker (Sak 04/17)
- Rektor orienterer om utbygging/ombygging i forbindelse med Skolebruksplan 4. Det skal
gis plass til 100 ny elevplasser, lokaler til musikk og dans har vært for små, i tillegg
vurderes det nå å øke antall elevplasser for musikk og dans. Det foretas en samtidig en
totalvurdering av skolens behov.
- Vurderingsprosjekt for lærere på katedralskolen i samarbeid med NTNU, Program for
lærerutdanning. Målsetting er å utprøve ulike former for elevvurdering/tilbakemelding til
elevene.
- Årets elevundersøkelse vil bli oppsummering gis til neste FaU
- Ny elevrådsleder valgt: Radino Dizza Mahendra (VG 2c)
7. Neste FAU møte med nye styret (Sak 05/17)
- Torsdag 27 April 16:30
8. Eventuelt (Sak 06/17)
- Kun to foreldre har meldt seg til å være garderobevakter.
- FaU sender ut oppfordring til møte som foreldervakt 10 februar.
- Kommunikasjon med foreldre viser seg å være en gjentagende utfordring. Kan muligens
FaU få epostlister som lærerene lager?

