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Referat FAU møte 17.11.2015
Agenda:
 Budsjett-situasjonen ved Atlanten ungdomsskole. Atlanten ungdomsskole har hatt
et nedtrekk på 385 000 fra opprinnelig årsbudsjett som vi har måtte ta nå på
høsthalvåret. Atlanten har derfor kuttet i antall grupper valgfag. Enheten forventer å
holde budsjett.
 Elevrådets innkjøp.
Elevrådet har gått til innkjøp av to utendørs vegghengte basketballkurver. Disse vil bli
hengt opp på betongveggene hvor nødutgang til 9. og 10.trinn er.
Elevrådet ønsker seg også en UFO-disse. Denne må undersøkes om skal ha sikkerhet
med sagmugg el.l som underlag. Mari D Sevaldsen og Sidsel Sæterøy sjekker saken.
 Juleball. Elevrådet avholder juleball 17.12. fra klokken 1930-2230. To klasser ønsket
å stå for kiosk-salget. Denne gangen trakk klasse 9b det lengste strået og står for
kiosk-salget. Hver klassekontakt må skaffe to vakter fra hver klasse til juleballet.
1.vakt fra klokken 1900-2100, 2.vakt fra klokken 2100-2300.
 Semesteravslutning / julegudstjeneste
Atlanten ungdomsskole har semesteravslutning på skolen for alle elever med
forestilling, julefrokost eller grøt torsdag 17.12.
Atlanten ungdomsskole har tradisjon for å arrangere julegudstjeneste for de elevene
som ønsker det. Det kommer vi til å gjøre i år også. Det skjer fredag 18. desember
2015. Gudstjenesten starter klokka 08:45, men elevene må møte utenfor kirken
klokka 08:30. Elever som ønsker å melde om fritak for gudstjeneste, gir kontaktlærer
beskjed senest mandag 7. desember. Begrunnelse er ikke nødvendig.
Tid for semesteravslutning og gudstjeneste er gjort i samråd med FAU.
 Forfatterbesøk: Atlanten ungdomsskole er så heldig å få besøk av Tone Almhjell og
Arild Stavrum 8.12. Merete Bratsberg Aae kommer og tar bokbad med forfatterne.
Alle elevene vil få gleden av å høre disse 


Atlanten ungdomsskole har hatt kollegabasert veiledning nå i november. Alle
lærerne er blitt observert og har observert undervisningstimer. Dette er svært
lærerikt. Sitat fra en av lærerne: «Artig og lærerikt å se en annen lærer i praksis. Her er det

absolutt tips en kan bruke i egen undervisning. Fint å observere og vurdere støttende relasjoner. En får
tid til å gjøre seg noen tanker rundt dette komplekse yrket.»

 Elevundersøkelsen er en del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet.
Lovgrunnlaget for Elevundersøkelsen finner du i forskrift til opplæringsloven § 2-3 og
forskrift til privatskoleloven § 2-3. Elevundersøkelsen ble revidert høsten 2013. Vi
har tatt utgangspunkt i regelverket og forskningen om elevenes læringsmiljø.
Elevundersøkelsen fra UDIR blir holdt i alle klasser nå før jul.
 Medarbeiderundersøkelsen til «Bedre kommune» blir avholdt av lærerne nå før
30.11. Dette utføres av alle ansatte ved skolen.
 LEFU er blitt avholdt. Svært gode tilbakemeldinger. Vi har hatt fokus på elevenes
kompetanse og hvordan elevene kan øke sin kompetanse, samt trivsel og
arbeidsvaner.
 Vi er midt i tentamenstiden. Elevene er godt i gang med prøvene. Mens jeg skriver
dette referatet holder 10.trinn med å skrive hovedmål. Vi er imponert over roen og
gjennomføringen.
 Orientering om «Gode Verdier», som er en veldedig organisasjon som kan hjelpe
familier og elever i en vanskelig situasjon.
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