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Medlemmer FAU

FAU - SØNDRE LAND UNGDOMSSKOLE 2018-2019
INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 24.09 kl.19.00
Sak 01/2019-2020 : Informasjon om FAU sine oppgaver.
Rektor og tidligere FAU –medlemmer informerte om fokusområder FAU.
I prinsippet kan FAU jobbe med alle saker som har med skole-og ungdomsmiljø å gjøre.
FAU skal være et samarbeidsorgan som skal bidra til trivsel både i det fysiske skolemiljøet og
det psykososiale miljøet.
Saker det har blitt jobbet med :






Trafikksituasjonen
Avslutningsfest 10.klasse
Ungdomsmiljøet i sentrum når det er klubbkvelder.
Uttalelser i forbindelse med budsjett.
Utviklingsarbeid ved skolen.

Det er et ønske at rektor er tilstede på møtene.
FAU ønsker at møtene er den første tirsdag hver måned. Dersom det kolliderer med
ferie, blir det andre tirsdagen i måneden.
Neste møte : Tirsdag 8.oktober kl.19.00

Sak 02/2019-2020: Valg av leder, nestleder,repr.SU og sekretær.
Valg av leder utsettes til møtet den 8.10. Fint om folk ser på mulige kandidater.
Nestleder : Mathias Engebakken
Repr. SU : Knut Fremstad
Sekretær : Monica Opperud
Sak 03/2019-2020 : Erfaringer oppstart.
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Alle klasser var i all hovedsak fornøyd med oppstart av skoleåret.
Det gjaldt både turer, foreldremøter og klassemiljø.
Det fantes også enkeltpersoner som ikke hadde hatt en grei start på året.
Dette har det blitt tatt tak i.
Mange foreldre fremhever viktigheten av turprogrammet skolen har, og at skoleidrettsdager
og andre temadager er trivselsfremmende for veldig mange elever.
Rektor gjenkjenner foreldrenes opplevelser, og rapporterer om trygge 8.klassinger.
Flyt-program for 10.klassinger settes i gang i oktober. Om lag 20 elever får tilbudet.
Trafikksituasjonen er bedret med ny parkeringsplass.
Trivselsledere på 10.trinn bidrar til aktiviteter i friminuttene.
Fagfornyelsen.
Årets 9.og 10.trinn følger gamle læreplaner.
De som nå går i 8.klasse vil følge fagfornyelsen.
Fysakkonferansen:
Vellykket med stort engasjement fra skolens elever.

Sak 04/2019-2020: Møteplan inneværende skoleår.
Første tirsdag hver måned. Dersom denne kommer i ferien utsettes møtet en uke.

Med vennlig hilsen
Søndre Land kommune
Knut Solhaug
Rektor

