Referat, møte i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Sted: Rektors kontor
Dato: 20.03.2018
Tid: 16:30 – 18:00
Tilstede:
Janne Kolstad, avtroppende leder, foresatt 3. året, janne.kolstad@hotmail.com
Øystein Leiknes, foresatt 1. året, oysteile@gmail.com
Ine Zhao, elevrepresentant Vg2, ine.zhao@gmail.com
Christian Aas Jensen, elevrepresentant, media og kommunikasjon,
christian.aas.jensen@gmail.com
Astrid Meistad, foresatt 2.året, astmeis@online.no
Martin Bromstad Skrove, lærerrepresentant, marskr@trondelagfylke.no
Hilde Hov, rektor, hilho@trondelagfylke.no
Arash Bigonah, foreldrerepresentant, 2. året, arash.bigonah@gmail.com
Ikke tilstede:
Jon Bratseth, foreldrerepresentant, bratseth@oath.com
1 Godkjenning av saksliste. Ikke alle hadde fått sakslisten på forhånd. Velkommen til Ine,
Christian, Øystein og Jon.
2 Referat fra årsmøtet. Godkjent.
3 Om FAU på Katta
Hilde: Skolen ikke pålagt å drive med FAU. Skolen har skoleutvalg og skolemiljøutvalg.
Ønsker å legge ned FAU.
Arash: Opplever press fra ledelsen om å legge ned FAU. Mener det er viktig å fortsette
arbeidet, alle har nytte av samarbeidet FAU kan bidra med. Han mener også at en
nedleggelse av FAU betyr en endring av skolens nåværende vedtekter. Dette må
eventuelt gjennomføres i en ryddig prosess der foreldre bør informeres på forhånd og
inviteres til årsmøte til en avstemning.
Astrid: Påpeker at det ikke er foreldrerepresentanter i skoleutvalget og
skolemiljøutvalget. Hva ønsker ledelsen, lærerne og elevene fra foreldrene?
Martin: Foreldrene kan være støttende og behjelpelige ovenfor elevene, ikke pressende.
Det råder et forventningspress på elevene som foreldrene står for.
Elevene: Det er bra med FAU når man trenger vakter til skoleballet.
Øystein: Konferere med jurist i fylket vedrørende gyldighet i vedtektene?
FAU ønsker å rette forespørsel til elevrådet om hva de ønsker fra FAU
4 Skal FAU fortsette å samle inn økonomiske midler?
Det ble i forrige periode sendt ut mail til alle foresatte ved Katta om at de kunne gi et
økonomisk bidrag til elevaktiviteter. Det råder usikkerhet om hvor mange av foreldrene
som mottok mailen. Under 10 % ga et bidrag. Det ble i forrige periode mottatt tre
søknader fra elevene om bidrag til aktiviteter. Ordningen er lite brukt. Ordningen kan
virke som den går imot gratisprinsippet i videregående skole. Elever arrangerer
foreldrekvelder og andre aktiviteter for å samle inn midler til aktiviteter. Det ble
enstemmig vedtatt at Fau slutter å samle inn økonomiske midler.

5 Konstituering av nytt styre:
Leder: Arash enstemmig vedtatt
Kasserer: Øystein enstemmig vedtatt
6 Eventuelt
Arash ønsket at administrasjon skal kunne sende informasjon direkte fra FAU til foresatte.
Rektor informerte at administrasjonen på Katta har ikke et register med foreldrenes e-post.
Kontaktlærerne har det frem til eleven fyller 18 år.
Arash ønsket at kontaktregisteret fra kontaktlærere kunne overføres til administrasjon slik at
info fra FAU kunne direkte distribueres til foreldre via skolens administrasjon.
Neste møte: 4. September 2018
Astrid Meistad 18.04.2018

