Møtereferat
Dato: 20. Mai 2019

19.00-21.00

Sted: Oppdal ungdomsskole

Møte innkalt av:
Møtetype
Møteleder
Referent

Leder FAU
Ordinært møte
Leder FAU
Sekretær

Deltakere

Vigdis L Thun, Knut Suleskard, Aina Volden, Turid Sæther Tørset, Håvard
Melhus og Tove Rosset
(+ noen flere…)

Fraværende
SAKSLISTE

1. Gjennomgang av resultatet fra elevundersøkelsen v/ Håvard
Jevnt over gode resultat for Oppdal ungdomsskole. Bedre resultat i år enn i fjor.
Vedrørende mobbing: Historisk lave tall på spørsmålet om har blitt mobbet av andre elever på skolen de siste
månedene. Det er mindre enn 5 elever som har besvart bekreftende på dette. Lave tall på digital mobbing.
På spørsmål om elevene opplever støtte hjemmefra vedr skole og skolearbeid svarer elevene at de opplever stor
støtte hjemmefra. Økning i år mot i fjor.

2. Kantine - skisseprosjekt
Oppdal ungdomsskole har, sammen med tekniske tjenester i kommunen, utarbeidet skisse om kantine på Oppdal
ungdomsskole (areal, kostnader m.m.). Håvard gikk igjennom forslagene og ulike alternativ fra skissen. Det ble
vurdert nytt bygg på nedsiden av skolen (vest) mot Aune barneskole, på fremsiden av skolen (i eksisterende
skolegård) og på østsiden av skolen. Det siste forslaget blir lagt frem for politikerne (frittstående bygg tilknyttet
utgang sløydsal). Forslag om sambruk av bygget (eks. lag og foreninger, fritidsklubb, idrettslag m.m.).
3. Plassering brannstasjon
Diskusjon om FAU skal komme med høringsinnspill vedrørende plassering av brannstasjon. FAU ønsker en
bevaring av friluftsområdet rundt der brannstasjonen er tenkt bygd. Det ble enighet om at Vigdis kommer med et
forslag til innspill.
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4. Russefester
Da russen ikke fikk leie lokaler for å arrangere fester ble det slutt på arrangementene våren 2019. FAU sitt
standpunkt var at elever fra ungdomsskolen ikke skulle inviteres til festene.
5. Budsjett FAU
FAU har 12 000,- på konto. Hva kan pengene brukes til? Forslag om å bruke deler av summen til utstyr som
elevene kan bruke i friminuttene.
6. Foreldrehjørnet
Foreldrehjørnet har ikke fungert helt etter intensjonene dette skoleåret. Det er i få klasser det har vært
gjennomført. Rektor tar det opp med ledergruppen på skolen om hvordan det skal jobbes videre med å få
etablert en god praksis for foreldrehjørnet på alle foreldremøter gjennom skoleåret.
7. Eventuelt
Forslag om at tilstandsrapporten fra Oppdalsskolen kan legges fram for FAU på våren.

Referent

Tove Rosset

