Referat fra FAU-møte 12.06.13
Tilstede:
Knut Solem, Solunn Almli, Neriza Håve, Tover Berg Fornes, Eva Buan, Aud
Melandsø Buan, Håkon Raaen, Stig Korstad, Mariann Grønseth, Aud Sissel
Kringen, Stig Mikalsen, Eva Viklund, Trond Olav Beitland og Toril Rødde.

Informasjon fa rektor Gisle Amundal.
Gisle presenterte elevundersøkelsen våren 2013, og den viser at elevene
opplever skolemiljøet som preges av tilhørighet og vennskap. Lite mobbing. Det
ble også vist resultat på standpunkt fra 10.trinnet – med meget gode resultater.
10 A hadde et karaktersnitt på 4,22, mens 10B hadde smitt på 4,46. Det beste
resultatet for 10.tr. Gisle hadde opplevd siden han startet som rektor.
Gisle refererte til at det nå er satt av 35 millioner til renovering/oppussing av
ungdomsskolen etter at Hegra barneskole er ferdig. Da er tanken at
ungdomsskole elevene skal flyttes ned på «gamle» Hegra B mens skolen pusses
på. Da er det snakk om for ett skoleår. Dette er IKKE en idè som rektor ønskerhan har da lansert en ny tanke om å organisere renovasjons-/byggeprosessen slik
at eleven fortsatt skal være på u-skolen. Her kan det være ønskelig på sikt at
foreldregruppa organiserer seg.
Evaluering dugnad. Hva gjenstår?
Enkel, liten dugnad i år med ca 20 stk som stilte. Det ble raket og kostet, samt
luket i beddene. Elevrådet ønsket en oppussing av volleyballbane. Det ble en liten
befaring, men arbeidet gjenstår. Nye stenger må ordnes. Kanskje noe som kan
sees på til høsten? Baner for Basse – klarert med vaktmester. Dette er heller
ikke ferdig, og kan diskuteres neste skoleår.
Evaluering skoleåret 2012-13.
Fau har hatt 5 møter, arrangert juleball og organisert nattevandring der alle
klassene stilte med 3 voksen. For dette fikk vi 4800,-. Det ble bevilget 2000,til arrangering av sommerball for 10.tr som skal være på Ole Vig vg den 18.06.

Kanskje hadde det vært en tanke å sende ut info på mobilskole eller på mail til
alle foreldre om når det skal være FAU-møte. Dersom de har saker de ønsker at
FAU skal ta opp må de sende det inn via sin klassekontakt.
Både møteinnkalling og referat bør også sendes til vara. Da er det lettere å
holde seg orientert om hvilke saker FAU jobber med. Og enklere når man blir
kalt inn som vara på møter.

Valg av fau-leder, leder og kasserer:
Leder: Mariann Grønseth
Nestleder: Eva Buan
Kasserer: Stig Korstad.
Valg av sekretær og repr. SU/SMU må gjøres på første møte til høsten.
Det må også velges vara i 10.klassene – dette tar klassekontaktene ansvar for.

FAU 2012/13 takker alle sammen for et godt samarbeid dette skoleåret, og
ønsker alle en GOD SOMMER 
Referent - Toril

