Protokoll fra FAU møte ved Nannestad Ungdomsskole 8. mai 2017
Tid: 8. mai kl 19 – 21
Sted: Elevbrakkene, rom 12
Innkalling sendt ut via FAU Facebook gruppene
Ny rektor Irene Berger møtte, og fortalte om seg selv og litt om sine ambisjoner som leder
ved NUS. Det ble gjensidig stilt spørsmål og var god dialog.
Irene ønskes varmt velkommen av FAU, og vi ser frem til et godt samarbeid fremover.

FAU sak 10/17 Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent innkalling
FAU sak 11/17 Referat fra januar - 17
Ligger på skolens hjemmesider, link lagt ut til FAU via FB-gruppen
Vedtak: Godkjent referat
FAU sak 12/17 Referat fra Driftsstyret
Ligger på skolens hjemmesider, link lagt ut til FAU via FB-gruppen.
Vedtak: Tatt til orientering
FAU sak 13/17 Rapport fra festkomiteen 10.klasse avslutning
Det rapporteres med at alt er i prosess som planlagt. Søkt Nannestad kommune om 20.000,
og fått innvilget 11.000.
Vedtak: Info tatt til orientering.
FAU sak 14/17 Økonomi FAU
Kasserer Bjørn-Arild Thon har fått oversikt over konto og midler. Han igangsetter prosess for
at FAU v/ NUS skal få eget organisasjonsnr og deretter egen konto. I dag er det for usikkert
og tilfeldig at dette skal være i privat regi hos en forelder.
Vedtak: Info tatt til etterretning
FAU sak 15/17 Innspill til skolens ordensreglement
Rektor ønsket innspill til skolens ordensreglement
https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdfdokumenter/skole/nus/ordensreglement-revidert-des-2015-2.pdf
Vedtak: FAU leder oversender administrasjonen de innspill som fremkom i møtet
FAU sak 16/17 Områdeplan for Nannestad Sentrum – høringsfrist 22. mai
Rektor sendt høring til leder i FAU 8/5.
Vedtak: FAU ber skolens administrasjon vurdere involvering av i Driftsstyret dersom man ser
behov for dette før høringsfristen.

FAU sak 17/17 Eventuelt
- Ingen saker innmeldt
- Fremkom i møtet med rektor:
o Se på organisering og finansiering av leirskole i 10. klasse høsten 2017. Det må
gjøres innen lov/retningslinjer og samtidig være hensiktsmessig organisert og
finansiert med tanke på bruk av ressurser, sosial-likhet/lavterksel-tilbud
Vedtak: Spilles inn til høstens FAU møte
o Skolens administrasjon er med og tar ansvar for å lagre og tilgjengelig gjøre
rutiner og prosesser for valg og drift av FAU, festkomite 10.klasse-rutiner,
m.m, slik at dette ikke blir så sårbart ved oppstart av hvert skoleår.
Vedtak: Følges opp gjennom FAU samarbeid med rektor, rektor fått
minnepinne med rutiner for 10.klasse avslutning og lagrer og tilgjengelig gjør
dette på en hensiktsmessig måte.
- Fremkom under vurdering av ordensreglementet:
o Det bør komme tydeligere frem hvordan man som elev kan varsle mobbing.
Muligheter for anonym varsling bør også utvikles. En «varsle-knapp» på
skolens sider kan våre en ide.
Vedtak: Spilles inn til SAMU.
Neste FAU møte blir mest sannsynlig i september 2017 iht vedtatt FAU årshjul. Dato settes
i samarbeid med skolens ledelse slik at «FAU årshjul» for skoleåret 2017/2018 blir godt
koordinert med foreldremøter, Driftsstyremøter, m.m i forbindelse med oppstart av
skoleåret.
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