Referat fra møte i Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Trondheim
Katedralskole tirsdag 28. januar 2016
Tilstede:
Forfall:
Tidspunkt:

Line Gevelt Andersen, Ragnar Aune, Hilde Hov, Frida Sjursdatter Tingstad, Kaja
Kvikshaug Viggen (ref), Lina Steinsbekk
Kjersti Ulriksen, Rune Nydal, Svein Peder Berge
16.30-18.00



Dagsorden utsendt på forhånd ble godkjent.
Referatet legges ut på FAU sider



Referatet fra FAU møtet 19.9.2015 var utsendt på forhånd og ble godkjent.
Merknad: Feil navn til Kaja, ble endret



(Sak 01/16) Orientering fra Ragnar om Årsregnskap og Årsberetning
 Saldo FAU-konto pr. 01.01.2015 var 36 754,82 kr
 I 2015 ble det samlet inn 36000 kr
 Saldo FAU-konto pr. 31.12.2015 var 37 826,32 kr
 FAU har mottatt en ny søknad til FAU fra MK som ønsker støtte til MK-festivalen som skal
gjennomføres på skolen 6. april i år.
i. Selv om det er lenge etter søknadsfristen ønsker FAU å støtte dem og støtter
derfor festivalen med 5000 kr
ii. Line svarer MK på søknaden



(Sak 02/16) Orientering fra valgkomitéen
 Valgkomitéen har vært veldig travel, har fått sett over listene og forsøkt å finne noen. En
mulighet er å sende ut e-post til alle foreldrene hvor FAU etterspør om det er noen som
kunne tenke seg å sitte i FAU i kommende periode.
i. Line skriver noen setninger som kan sendes i en e-post til foreldrene, skriver opp
Linas e-post for eventuelle foreldre som ønsker å melde seg. Dette må skje
fortest mulig. Når det er ferdig sendes det til Hilde som ordner det slik at skolen
sender ut e-posten til foreldre.



(Sak 03/16). FAU – årsmøte. Innkalling, forberedelser
 Årsmøtet til FAU i 2016 er satt til kl. 18.30 17.02.2016
 Invitasjonen blir sendt ut på ark til foreldrene via elevene, kontaktlærer deler det ut til
sine kontaktelever.
 Invitasjonen må sendes ut så fort som mulig.
 Flette inn noe om Kattaballet i årsberetningen. Line får høre litt om hvordan det var fra
ballkomitéen eller Frida.
 Konstituerende møte blir klokka 16.30 den 31. mars 2016
 Hilde snakker med Hallvard og Solvor om hva de skal snakke om under posten
"Orientering fra elevrådet"
 Line lager en powerpoint til årsmøtet som sendes ut til resten av FAU i forkant av møtet.



(Sak 04/16) Orienteringssaker
• Orientering fra skolens ledelse
 I dag har Jøsendahlutvalget vært på besøk på skolen og sett på hva vi gjør på skolen i
forhold til høyt presterende elever på skolen. Samlet diverse elever fra ulike klasser og
snakket med dem. Veldig gøy.



•

•

Henvendelse fra Quiz-Dan med etterspørsel om at Katta stiller med et quizlag på tre
elever fra russekullet 2017. Det er kun Katta i Sør-Trøndelag som har fått denne
forespørselen. 3 elever fra skolen vår skal altså delta på Quiz-Dan programmet på NRK til
høsten.
 Elevundersøkelsen
o Scorer godt i forhold til fylket og resten av landet i forhold til det aller meste.
o På punktet med elevmedvirkning scorer vi veldig godt på elevdemokrati og
dårligere enn gjennomsnittet på elevmedvirkning, noe som samsvarer med det
elevrådet har bemerket og også jobbet med i år.
o Scorer dårlig i forhold til både fylket og spesielt i forhold til landet på punktet om
utdanning og yrkesveiledning, noe som virker litt merkelig. Vanskelig å vite hva
dette kan komme av.
Orientering fra elevrådet
 Valg av ny elevrådsleder og nytt elevrådsstyre
 Tre av elevene i elevrådsstyret hadde et møte med alle lærerne om elevmedvirkning og
at elevene på skolen ønsker at lærerne blir flinkere til å inkludere elevene i avgjørelser
omkring undervisningen.
Orientering fra Lina
 Hun har skaffet 9 foreldrevakter til garderoben på Kattaballet som stiller opp og sørger
for at alt går som det skal i garderoben.



(Sak 05/16) Neste FAU-møte med nye styret
 Konstituerende møte blir klokka 16.30 den 31. mars 2016



(Sak 06/16) Eventuelt


Ingen saker.

Møtet hevet kl 18.15

