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Medlemmer FAU

FAU - SØNDRE LAND UNGDOMSSKOLE 2018-2019
REFERAT FRA MØTE TIRSDAG 25.09 KL.19.00
Sak 1/2018-2019 : Informasjon om FAU sitt arbeid ved Silje Ludvigsen
Silje informerte om oppgaver som FAU har jobbet med.











Trafikksikkerhetsarbeid og uttalelser i forhold til det.
Invitasjon av ressurspersoner til møter. (rådgiver, helsesøster, miljøterapeut)
Invitasjon av elevrepresentanter inn i møter.
Fysak-profilen. Oppdatering av hva som skjer.
Arbeid med rusfritt arrangement for avgangselever. 9.klasse foreldre er vakter.
Skriv til oppvekstsjef vedr.karaktersetting.
Informasjon om skolens utviklingsarbeid.
Felles temamøte i samarbeid med Nordre – Land
Innspill i budsjettarbeidet
Silje sier avslutningsvis at det har vært moro og lærerikt å sitte som leder i FAU.

Det har vært et ønske at rektor har stilt på møtene.

Møtedag : Første tirsdag i hver måned kl.19.00-21.00

Sak 2/2018-2019 : Valg av leder, nestleder og sekretær samt en representant til
skolemiljøutvalget.
Leder : Ingelill Vangen (sitter også i skolemiljøutvalg)
Nestleder : Knut Fremstad (sitter også i skolemiljøutvalg)
Sekretær : Kari Askvig
Medlem skolemiljøutvalg : Ann Kristin Dybhavn
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Sak 3/2018-2019 : Tilbakemelding fra Fysakkonferansen.
Vi har fått menge gode tilbakemeldinger på konferansen. Totalt ca 130 mennesker på
konferansen.
Noen synes at enkelte var vel tydelige og litt lite nyanserte i sitt budskap.
Ungdommene som var involvert gjorde en glitrende jobb.
Evalueringsskjema er sendt ut.
Informasjon om konferansen kunne vært bedre tilgjengelig blant annet på kommunens
nettsider.
Sak 4/2018-2019 : Evt. med nytt fra skolen.
Tilbakemeldinger fra foreldre tyder på at 8.trinn har hatt en god oppstart på skolen.
Det tyder på at vi har gode rollemodeller fra 9.og 10.trinn.
Nasjonale prøver gjennomført på 8.og 9.trinn.
Prøvene brukes for å utvikle den enkelte elev.
Turprogrammet har vært vellykket.
Gode tilbakemeldinger fra Veståsen og Jotunheimen.
Skolen har gitt kladdebøker og blyanter til en skole i Sudan.
Gruppa « Innsats for andre» i valgfag utfordres til å følge prosjektet videre.

Med vennlig hilsen
Søndre Land kommune

Knut Solhaug
Ref.

