MØTEREFERAT
FAU Ås Ungdomsskole 2016-17
Møte nr.:

5

Møtested:

Personalrommet Ås Ungdomsskole

Tid:

Tirsdag 9. mai kl. 18.00 – 20.00

Til stede:
Rektor
10 A
10 B
10 C
10 D
10 E
9A
9B
9C
9D
9E
8A
8B
8C
8D

Grethe Iren Heen
Bård Skuterud
Jim Olav Hansen (leder)
Arne Veggum
Forfall
Forfall
Nina Kristiansen
Cathrine Glende
Jon Glenn Gjevestad
Forfall
Nanne Kjørsvik
Marit S. Eriksen
Gry Hellberg Munthe
Gunnhild B. Meldal-Johnsen
Bård Skuterud

SAK 1 - NATTERAVNORDNING
I mange kommuner blir natteravn koblet mot foreldre på ungdomsskolen. Dette er en modell vi nå skal
gjennomføre ved Ås ungdomsskole. Det er opprettet en Facebookside med oppdaterte vaktlister og
informasjon. Se https://www.facebook.com/groups/1808793376109984/?fref=ts . Her kan alle foreldre
bli medlem.
Se vedlegg til referatet vedrørende informasjon om ordningen, gjennomføring av vakter og vaktskjema.
Fordeling av helger frem til høstferien. Juli utelates.

Klasser ansvarlig for natteravnvakter 2017
Dato
12-13. mai
16.mai
19-20. mai
24.mai
26-27. mai
2-3. juni
9-10. juni
16-17. juni
23-24. juni
30. juni og 1. juli

Klasse
10A
10B
10C
10B
10D
9A
9B
9C
9D
9E

Klassekontakt
Heidi Iren Skuterud
Jim Olav Hansen
Lise Dalsgård
Jim Olav Hansen
Mari Magnus
Ingrid Tveite
Anne Marit Kleven
Jon Glenn Gjevestad
Hege Iren Frantzen
Bente Smedal

FAU
Bård Skuterud
Frank Jacobsen
ArneVeggum
Frank Jacobsen
Marius Lind
Nina Molland Kristiansen
Cathrine Glende
Morten Hvattum
Siv Gunhild Bøe-Tøndervold
Narve schipper Kjørsvik

Fra 1. august blir vårens 8. klasse til 9. klasse !!
4-5. august
11-12.august
18-19. august
25-26. august
1-2. september
8-9. september
15-16. september
22-23. september
29-30. september

9A
9B
9C
9D
8A
8B
8C
8D
8E

Hege Sameien Walle
Gry Marie Hellberg Munthe
Anne Berge
Eyvind Høsteland Solbu

Marit Skog Erikesen
Johas Brusselmans
Gunhild Baugerud Meldal Johnsen
Bård Skuterud

SAK 2 - FAU MØTE HØSTEN 2017

Foreldremøter skal holdes innen midten av september. Første FAU møte til høsten settes
derfor til tirsdag 26. september.
SAK 3 - REKTOR INFORMERER
ü Åpen dag for neste års 8. trinn er 7. juni. Nytt av året er at påmelding til valgfag og språk skjer
elektronisk. Dette skal gjøres innen 7. juni. Neste skoleår er det 14 klasser totalt.
ü Åpen skoledag ble en vellykket dag, med både opplegg alene for elevene og for foreldrene. En dag
som dette åpner for kobling skole-hjem på en ny måte. Mange fornøyde elever fra 7. trinn var
også på besøk og denne dagen gir de en fin mulighet til å være bedre forberedt til skolestart til

høsten. Organisatorisk er det mulighet for forbedringer. Skolen ønsker ved neste anledning at
foreldre også får mer informasjon, samt tar mer del i de ulike fagseksjonene.
Tilbakemelding fra FAU:
•

Veldig flott med en dag som dette!

•

Informer 7. trinn at dette er et stort arrangement med mange mennesker tilstede.
Kan de komme litt før foreldre?

•

Matservering må organiseres bedre for de klassene som skal står for dette

•

Tydeligere merking og kart over hva som skjer, ute og inne

ü Eksamensperioden er straks her med oppstart 16. mai med matematikk. Smartklokke ikke tillat
under eksamen.
ü Modulskolen er under arbeid og det er nye fartsdumper i veinettet rundt skolen. Rustad starter
15 minutter før ungdomsskolen. Det skal ta av for det største trykket ifm levering.
ü Det er besluttet at Ås ungdomsskole skal være en bærekraftig skole. Målet i undervisningen er
at elevene skal ta begrepet ”bærekraftig” inn i sin hverdag og tenkning. Det jobbes med
kompetansemålene for å legge dette inn i læringen. Rektor har informert elvene under Åpen
dag. Rektor oppfatter det som at eleven er interessert og at de synes dette er spennende. Søkt
ERASMUS-prosjektet med samarbeid mot skoler i seks ulike land, der bærekraft også er en del
av prosjektet.
Det er også søkt midler fra Den naturlige skolesekken. 8. trinn skal dyrke grønnsaker på våren og
bruke dette videre inn i mat & helse på 9. trinn på høsten. Skolen har et ønske om å kunne
kompostere. Bruktmarked med klær og tøy til blant annet skoleballet og elevbedrift er andre
ideer inn i dette prosjektet.
ü Avslutning for 10. trinn er 20. juni. Den holdes i Ås kino.

SAK 4 - EVENTUELT
•

Hvordan fanger skolen opp lærere som ofte kommer for sent til timen? Rektor følger opp.

•

Tilbakemelding fra representant fra FAU vedrørende mobilfri uke. Positive tilbakemeldinger.
Lærer også godt fornøyd og ser muligheten for å gjøre dette for hele skolen neste gang.

•

Klokkene i gymsalen må stilles til sommertid.

Referent:

Cathrine Glende

Neste møte:

Tirsdag 26. september kl. 18:00 – 20:00

Møtereferatet sendes ut umiddelbart etter møtet og møtedeltakerne gir sine kommentarer til FAU leder
ila en uke. Hvis FAU leder ikke mottar kommentarer, anses referatet som godkjent og det tas ikke opp til
godkjenning på neste møte.

