FAU Atlanten ungdomsskole
Møtereferat stormøte

Til stede:
Dato:

1.

Arne Manem Vist (FAU), Synnøve Stokke (rektor), representanter for klassene 8A, 8B,
8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 10B, 10C og 10D
4. november 2016

Info fra skolen
Rektor informerte om LEFU samtalene.
Informasjon rundt ordning med klasseturer. Gratisprinsippet skal gjelde.
Man oppfordres til å ta høyde for 30 elever ved budsjettering. Retningslinjer utformet i samarbeid med
FAU ligger på skolens hjemmeside.
Informasjon om skolestruktur saken. Med bakgrunn i budsjettsituasjonen har skolelederne også etterlyst
endringer. Kommunen har satt i gang utredning som har vært på høring. Mye har vært i media.
Kommunalt foreldreutvalg har deltatt i referansegruppen.
Ved Atlanten ungdomsskole har ekstraordinære statlige midler bidratt med 4 ekstra stillinger. Disse var
del i et forskningsprosjekt som nå avsluttes. Dette medfører utfordringer med tilbudet i de fag som har 2 lærer ordning i dag.
Budsjettsituasjonen for dette året er god.
Elevene i 8. trinn får nå utdelt egen PC som skal brukes i undervisningen. Denne skal følge dem i
ungdomsskolen. Dette er en egen PC-avtale i kommunen. Skolen håper på en varig ordning.
FAU skal være et samlende organ for foreldrekontaktene, og et bindeledd inn mot rektor.
Foreldrekontaktene bidrar med informasjonsflyt fra/til foreldrene i klassen i foreldremøtene. Av
personvernhensyn kan ikke skolen levere ut foreldrelister, men skolen kan bidra med kontakt til foreldre
som av forskjellige årsaker ikke kommer i foreldremøter.
Viser ellers til informasjon på skolens hjemmeside.
Det ble også diskutert Fronter vs. One Note som verktøy i skolen, og hva som egner seg som
informasjonskanal. Noen klasser benytter ukesluttsmail til foreldrene, andre har ukesluttshilsen inne i
Fronter.

2.

Info fra FAU
FAU leder har representert FAU Atlanten ungdomsskole i Kommunalt foreldreutvalg (KFU).
Dette er en samle-organisasjon med representanter fra byens 9 barneskoler og 3 ungdomsskoler
(grunnskolen). Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive
erfarings-utveksling mellom FAU i skolene.
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3.

Valg av nytt FAU styre
FAU styret for skoleåret 2015/2016:
Arne Manem Vist, Mari Sevaldsen og Sidsel Sæterøy
Etter gjennomført valg er FAU styret i skoleåret 2016/2017:


Leder: Arne Manem Vist



Nestleder: Charles Williamsen



Styremedlem: Terje Wiik

Referat av Arne M. Vist

