Referat FAU-møte
FAU-møte:

3/18-19

Dato:

Tirsdag, 4. desember, kl 17.30 – 19:00

Sted:

Rom 307 på KG
Til stede: Tove Bø Laundal,
Jennifer Varino, Ingvar Tjøstheim, Therese Mauritz, Marit Gaupås, Gunnar
Sande
Fravær: Tommy Gilen, Petter Bjerke, Merete Torp Torjussen, Marit Eversten
Grimstad

Saksnr.:

Sak:
Møte med rektor
Rektor informerte om faglig nivå på nasjonale prøver. Nasjonale prøver er i
hovedsak et verktøy for lærere til å vurdere hver enkelt elev og videre
planlegging av undervisningsopplegg, jobber mer systematisk med
resultatene. KG har en positiv utvikling på prøvene, spesielt når det gjelder
lesing.

16 – 18/19

Elevundersøkelse Vg1, skoleporten viser ingen signifikant forskjell mellom
klassene. Deltagelse 91,4%. Positive resultater mobbing, trivsel, arbeidsro,
elevene opplever støtte fra lærere og god læringsstruktur. Øvrige punkter
har holdt seg stabile. Hovedresultatene i undersøkelsen er åpen for alle på
skoleporten.udir.no.
Hjem skole samarbeid:
Rektor ønsker til foreldre/FAU:
- Engasjer dere
- Bry dere
- Støtt barna
- Sifra når noe ikke står til forventingene
- Still spørsmål
- Framsnakk skolen og ansatte.
- Ønsker mye involvering,men på en ordentlig måte.

Videre samarbeid FAU og skolen:
- Tettere kobling mellom skolen årshjul og FAUs arbeid
- Høringsinstans og rådgivende organ

17 – 18/19

Møte med elevrådet (Mille Marie Seland)
Elevrådet var representert med Mille Marie Seland
Opptatt av elevenes trivsel, og KG som «mer enn en skole».
Elevrådet ønsker en fast kontaktperson ved KG som kan rådgi og bistå. FAU
tar kontakt med rektor for å få på plass en fast kontaktperson.
Det bør utarbeides et fast system og retninglinjer for behandling av
mobbesaker,slik at elevrådet ikke blir sittende med ansvaret. Møte med FAU
minimum en gang per semester. Elevrådet må ved behov kontakte FAU, som
gjerne bistår elevrådet.

18 – 18/19

Gjennomgang av referat fra FAU møte 6. november

19 – 18/19

Økonomi
Følger opp innbetalinger av foreldrekontingent
Søknad om støtte til skoleteateret
Vedtatt å støtte i samsvar med søknad på kr 25000
Arrangementer fremover
- Temakveld 22. januar
- Majorstua politistasjon, v Jostein Dammyr: Rus og alkohol, trusler og ran.
KG er også representert ved helsesøster og sosialrådgiver
- Lage og sende invitasjon til foreldre via klassekontakter
Referat fra styremøte ved KG
Jobber for å øke til seks paralleller på vgs. Mer markedsføring og tiltak for å
holde på elever som har takket ja til vg1 fram til skolestart.
Elevundersøkelsen viser gode resultater.
Ansetter sosialrådgiver i full stilling.
Referat fra KG Alumni
Trenger loddselgere til Julesangaften, begge forestillinger (17 og 20).

20 – 18/19
21 – 18/19

22 – 18/19

23 – 18/19

24 – 18/19

FAU-møter våren 2019
Hovedregel: Første tirsdag hver måned, kl 17.30-19.30
Neste møte 8. januar
5.2, 5.3, 9.4, 7.5, 4.6

25 – 18/19

Eventuelt

