REFERAT ÅRSMØTE I FAU

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Oppdal ungdomsskole inviterte til årsmøte.
Alle foreldre som har ungdommer ved Oppdal ungdomsskole var velkomne.
Tid: Torsdag 19. oktober klokka 19.00
Sted: Oppdal ungdomsskole (8 klasse areal, kjelleretasjen)

Saksliste:
1. Presentasjon av representanter i FAU:
Medlemmer i FAU (nye og gamle) presenterte seg selv.

2. Konstituering av årsmøtet:
a. Valg av ordstyrer: Vigdis Lauritzen Thun
b. Valg av referent: Heidi Hokseng
c. Valg av to representanter til å skrive under årsmøteprotokollen: Knut Suleskard og Ingrid
Sandstad

3. Godkjenning av innkallelsen:
Innkallelsen ble godkjent uten kommentar.

4. Valg av styret:
Leder: Vigdis Lauritzen Thun, leder – valgt for 2 år
Nestleder: Knut Suleskard – valgt for 2 år
Kasserer: Hans Ivar Klefstad – valgt for 1 år
Sekretær: Heidi Hokseng – valgt for 1 år
Styremedlem: Ingrid Sandstad – valgt for 2 år
Styremedlem: Tove Rosset - valgt for 1 år
5. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning for FAU. Årsberetningen har ligget på FAU
sine nettsider i forkant av årsmøtet:
Årsberetning ble godkjent uten kommentarer.

6. Godkjenning av regnskapet:
Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

7. Forslag til nye satsningsområder:
Se vedlagte sakliste og vedlagte vedtekter som ble endret på Årsmøte.

8. Mottatte forslag eller saker til behandling:
Mottatte forslag ble lagt inn i sakliste / pkt. 7.
Saker tatt inn til behandling:
1) Penger og verdisaker forsvinner. Deet har i høst vært en økning av elever som melder fra
om penger og verdisaker/klær som forsvinner. Det er viktig at elevene må ha lås på
skapene sine og at penger, jakker og andre verdisaker legges i låst skap. Skolen må
registrere antall henvendelser om verdisaker som blir stjålet, slik at vi har kontroll på
omfanget.
2) Det er et ønske om at det blir utarbeidet en instruks for klassekontakter og at alle
klassekontakter har et årlig møte (trinnvis) for å få informasjon om oppgavene med
kontaktlærer.
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