FAU - SØNDRE LAND UNGDOMSSKOLE 2018-2019
REFERAT FRA MØTE TIRSDAG 08.01.19 KL 19.00.
Tilstede: Rektor Knut Solhaug, Elin Sæther Martinsen 8A, Rita Finstuen 10B, Anita Løken 8A, Eivind
Walbye 9B, Monica Opperud 8B, Kai Espen Knutsen 8C, Ann Kristin Dyphavn 9A, Ingelill Vangen 10A,
Tone Emilsen 10C, Roger Vestrum 8B, Monica Amlien Rønningen 10A, Tove Mette Heimdal 8C, Susanne
Mikkelsen 10B og Knut Fremstad 9C.
Sak 13/2019-2019: Nytt fra skolen. Bemanningssituasjonen
Bemanning: Rektor informerer om at politikerne ønsker å ha en bredere gjennomgang for å sikre at
skolen har lovlig drift før budsjett vedtas. Derfor ingen avklaring på dette punktet foreløpig.
Inspektørstillingen: Inspektør Tor Kyllingstad har sagt opp sin stilling. Inspektørstillingen er utlyst internt.
Grunnet situasjonen med nedskjæringer var det avklart at stillingen kunne utlyses internt. Informasjon
om hvem som tiltrer stillingen opplyses om på neste FAU-møte.
Permisjoner: To ansatte skal ut i permisjon og en ansatt kommer tilbake fra permisjon. Det vil i
forbindelse med dette bli lyst ut en stilling for å opprettholde bemanningen ut fra behovet.
Skoleball: Skoleballet før jul ble arrangert av elevrådet og var et vellykket arrangement med fornøyde
elever. Veldig god deltakelse og rektor rose elevene for god atferd. Dette året var det rektor som
bestemte bordplasseringen og dette ble godt mottatt. Gjennomsnittlig 2 elever per klasse deltok ikke.
Basketballturnering: Ble arrangert av skoleidrettslaget og det er gode tilbakemeldinger på
arrangementet. Rektor fremhever den positive innsatsen til elevene i arrangement som de selv er med i
planlegging av. Viktig for skolen å fortsette med årlig skoleball, elevband og basketballturnering for
fremming av trivsel og mestring hos elevene.
Kantinen: Det undersøkes mulighet for om annen betalingsløsning for elevene skal innføres. Vipps og
bankkort skal vurderes.
Trafikalt grunnkurs (valgfag): Nytt tilbud som skal i gang på skolen og det er begrenset til 30 plasser.
Rektor informerer om at over 30 elever har meldt dette som ønske.
Sak 14/2018-2019: Storprosjektet
Arrangeres onsdag 09.01.19 av 10.-trinn. I tradisjonens tro settes det opp et skuespill. Årets storprosjekt
er "Hai skul Mjusikæl". To forestillinger settes opp. På dagtid er det for elevene på skolen og på kvelden
er det åpent for foreldre og andre. Har samarbeid med Den kulturelle skolesekken for profesjonell hjelp
med lys og lyd. Linda Slåttum er instruktør. Ved å arrangere storprosjekt etter jul i stedet for før jul så har
samarbeidspartnerne mer tid. Dette grunnet de har mange arrangementer de bidrar på før jul. Rektor
forteller at ungdommene er veldig positive i arbeidet med storprosjektet.

Sak 15/2018-2019: Avslutningsfest 10. trinn
Arrangeres 20. juni på grendehuset i Fall. Elevene vil bli fraktet fra skolen med gratis maxitaxi til lokalet.
Avreise er rett etter den høytidelige avslutningen i gymsalen med foresatte og skolens ansatte er ferdig.
Festen avsluttes kl. 01.00.
Det er fokus på at det er et rusfritt arrangement. En arbeidsgruppe i FAU skal jobbe med planleggingen
av festen og mer informasjon vil komme etterhvert. Vakter på grendehuset er FAU-representantene og
vararepresentantene på 9.-trinn. FAU-leder Ingelill har kontaktet tidligere FAU-leder Silje Ludvigsen for å
få permen som skal benyttes i planleggingen. Nytilsatt SLT-koordinator Ida Storberget ordner med
moped som skal trekkes ut blant elevene på festen. Ingelill inviterer Ida Storberget inn på neste
FAU-møte. Det vil også bli ordnet med andre gevinster. 8. trinn baker kaker til tilstelningen på skolen. DJ
Alf Bergum er kontaktet av Ingelill.
Sak 16/2018-2019: Evt.
Hyttebrannen i Randslunden: Det er kjent at tre elever ved skolen var involvert i påtenning av denne
brannen. Rektor opplyser om at saken er oppklart og at politiet håndterer dette jamfør sine
retningslinjer. Skolen ved rektor følger opp foreldre og elever i forhold til reaksjoner fra skolen.
Parkering ved skolen: Arbeidet er i gang med utarbeiding av ny parkeringsplass. I perioden arbeidet
pågår vil det være noe mindre parkeringsplasser. Arbeidet forventes sluttført før sommerferien.
Mobilfri uke: I uke 4 skal det arrangeres mobilfri uke på skolen. I etterkant av dette skal elevene være
med å evaluere ved å fortelle om sine erfaringer.
Neste møte: Tirsdag 05.02.19 kl. 19.00

Referent: Linda Dotset Steina 9C

