Referat fra FAU – Søndre Land ungdomsskole, 04.12.18

Sak 9/2018-2019 : Budsjett 2019. Statusrapport.
Første utkast til budsjett inneholdt store nedskjæringer. Rektor har hatt dialog med ledelsen, bl.a om
fysak, miljøarbeider osv. Signalene er at disse tingene skal videreføres i tillegg til at drifta skal være
forsvarlig i forhold til lover og forskrifter.
Også skolen må påregne nedskjæringer etterhvert, men det er sagt at 2019 skal brukes til å se på
hvordan dette skal gjennomføres.
Mange lærere ved skolen har fått videreutdannning, i tråd med regjeringens føringer. Dette gir økte
lønnskostnader for kommunen.
Forslag fra komite for oppvekst om å utrede muligheten for 1-10.skole. Vil bruke 2019 å se på dette.
Skolemiljøutvalgs-møte på torsdag med komite for oppvekst v/ Gudbrand Engelien og
ungdomsrepresentanter. Engelien fikk med seg mange innspill om hva elevene er opptatt av i
skolehverdagen, til komite-møtet der budsjettet skal drøftes, eks fysak, inkludert turene,stor-prosjekt
miljøterapeut , trygt og godt miljø
Sak 10/2018 Nytt fra skolen
Nasjonale prøver: God utvikling fra 8.til 9.trinn.
Eldrefest: Utrolig innsats fra elevene fra morgen til kveld for 60 eldre, fra planlegging og
forberedelser, til pynting, matlaging fra bunnen av, servering og dans til slutt. 10.klassingene fra
arbeidslivsfag og restaurant og matfag leverer!
Undervisningsinspektør Tor Kyllingstad har sagt opp, og fratrer stillingen 01.03.19. Stillingen blir lyst
ut i nærmeste framtid, som und.inspektør. Sosiallærer-funksjonen, tilsvarende 24% som Tor har hatt,
blir sannsynligvis fordelt til annen lærer.
Periode med terminprøver er ferdig.
Juleball. Rektor presiserer at forventningene til klesprakt kan dempes. Man må overhodet ikke ha nye
flotte ballkjoler og dresser.
Storprosjektet går som vanlig. Det er økonomisk mulig, fordi alle billettinntekter går rett tilbake til
prosjektet, samt 35.000,- i tilskudd fra Den kulturelle skolesekken, slik at kommunens andel blir
forholdsvis liten.
Helt nytt i kommunen er prosjektmidler til «Kjør for livet» med 5 plasser. I utgangspunktet et
fritidstilbud for spesielt utvalgte ungdommer.
Gjennom Trygg Trafikk. Les mer på nettsidene Kjør for livet

Sak 11/2018-2019 : Avslutningsfest 10.trinn
Arrangeres på kvelden siste skoledag. I 2019 er datoen 20.06.
Den høytidelige delen er et skolearrangement, med kaffe og kaker, underholdning og utdeling av
vitnemål. 8.klasse FAU-repr står for servering.
Den rusfrie festen på grendehuset i Fall arrangeres av Fau, der 9.klasseforeldre er vakter.
Vi har litt penger, og det søkes økonomiske midler. I tillegg sponses diverse premier, bla moped.
Det må settes ned en arbeidsgruppe, som planlegger og fordeler arbeidsoppgaver.
Årets arbeidsgruppe: Ingelill Vangen, Knut Fremstad, Ritva Raddum, Lars Sandlie.
Første viktige oppgaver er å bestille grendehuset og å kontakte den nytilsatte SLT-koordinatoren.

Vaktene: Fau-representantene i 9.klasse og deres vara. Dersom de ikke kan, må de selv finne erstatter.
Sak 12/2018-2019 : Evt.
Spørsmål om det kan betales på andre måter enn kontanter i kantina, f.eks vipps eller bankkort. Rektor
sjekker ut.
Neste møte:
Tirsdag 8. Januar 2019 kl. 19.00

Kari Askvig
Ref

