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Fr avær ende
SA KSLISTE

Rektor Håvard Melhus ønsket velkommen
Rektor orienterte om bakgrunnen for ekstraordinært årsmøte. FAU som gikk ut etter skoleåret
2015/16 har ikke lyktes med å få tak i nye representanter. De skal i følge vedtektene for FAU
ved ungdomsskolen fungere som valgkomite.
Representantene skal velges av foreldrene, men rektor har et ansvar for at det er FAU ved
skolen. Det er grunnen til at rektor har innkalt til kveldens møte. Det skal velges 6
representanter.
Rektor gikk gjennom vedtektene for FAU ved Oppdal ungdomsskole. Han orienterte og om hva
FAU har jobbet med tidligere ved ungdomsskolen, som f.eks kantine og uteområde. Dette var
et arbeid som gikk over lengre tid og hvor man jobbet opp mot kommunestyret. Disse sakene
er fremdeles aktuelle.
Rektor viste og hjemmesida til fug.no som er en viktig kilde for de som er med i FAU.
Valg
To av foreldrene som møtte ble valgt:
Vigdis Lauritzen Thun ble valgt for 2 år
Knut Suleskard ble valgt for 1 år
Dette vil si at det mangler 4 representanter. Disse må rekrutteres fra 8.trinn og 9.trinn. De vil
fungere som styre fram til ordinært årsmøte høsten 2017. Det ble enighet om at 10.trinn ikke
stiller med representanter nå, dette fordi det er kort tid igjen for de ved ungdomsskolen.
Kontaktforeldrene på 9.trinn får i oppgave å rekruttere representanter fra 9.trinn.

Møtereferat
Det blir nytt ekstraordinært årsmøte 21.3, kl.19 på Oppdal ungdomsskole der det nye styret
konstituerer seg (jmf. vedtektene)
Rektor sa at han vil gjerne være med på FAU-møtene. Dette for å oppnå et godt samarbeid og
kunne gi info om skolen
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