Møtereferat
Dato: torsdag 28. februar 2018
Møte innkalt av:
Møtetype

19.00 – 21.00

Sted: Oppdal Ungdomsskole

Møteleder
Refer ent

Leder FA U
Ordinæ rt møt e
Leder FA U
S ek ret æ r

Deltaker e

V igdis L Thun, Tove Ros s et , Heidi Hok s eng og Håvard Melhus

Fr avær ende

K nut S ules k ard, Ingrid S ands t ad og Hans Ivar K lefs t ad

SA KSLISTE

1. Gjennomgang møtereferat fra forrige møte
Konklusjon: Det sendes ikke ut SMS om Møtereferat FAU til foresatte når disse blir lagt ut
på hjemmesiden, men det informeres om FAU og hvilke saker det er jobbet med i møte
med kontaktforeldre i mars samt i kommende foreldremøter.
2. Planlegge FAU kontakt-foreldre-møte i mars (innhold, tidspunkt og
gjennomføring)
Dato: Onsdag 14. mars klokka 19.00, Sted: Oppdal Ungdomsskole. Agenda: Gjennomgang
av rutiner kontaktforeldre, årsberetning/saker siden årsmøte samt planlegging av
kommende foreldremøter.
3. «Foreldrehjørnet» gjennomføres på foreldremøter i 8 og 9 trinn i vår. Det er vi i FAU
som gjennomfører dette og fordeler oss på «våre» trinn. Får 10 – 15 min. i starten på de
neste foreldremøter.
Målet med «foreldrehjørnet er å:
 Informere om hva FAU har arbeidet/arbeider med
 Informere om FAU sin rolle
 Opprette dialog med foreldrene
 Skape en arena slik at foreldre kan ta opp temaer de ønsker å belyse
4. Rektor informerer om «utsett» (program for rusforebygging)
Håvard informerte om programmet som skal presenteres i foreldremøter fra neste skoleår.
5. Inneklimaforhold ved ungdomsskolen
Håvard informerte generelt omkring inneklima ved skolen i tillegg til en klage på inneklima
som gjelder ett av klasserommene ved skolen. Han informerte videre om hvilke tiltak som
er utført for å imøtekomme krav omkring dette.

Møtereferat
6. Eventuelt
Ingen saker

-

Neste møte blir avtalt på kontaktforeldremøte i mars.

Referent

Heidi Hokseng

