FAU – Teigar Ungdomsskole 2017/18
Møtereferat

Dato

Tid

Sted

Møte nr 7

24.04.2018

18:00-19:30

Teigar Ungdomsskole

Deltakere:
Klasse Navn

Tilstede

Tilstede Vara

8A

Tina Silseth Ediassen

forfall

8B

Bjørn Willoch Bjanger

8C

Ann-Tove Manshaus

Mona Kvistnes
X
Gunnar Arveschoug
X
X
Kristin Kjær-Carlsen
,
X
Linn
Therese Heian
X
Marit Gilje Grave
X
Anne Charlotte Schjøll
X
Leif Jørgen Paulsen
X
Karen Elisabeth Crocket-Mikalsen
X
Jostein Sørli
forfall Monica Petterson
forfall Eli Helene Fossland
X
Karianne Fossli
X
Martin Aas
forfall Linn Øygarden (inspektør)

8D

Eileen Christine Lund

8E

Audun Sivertsen

9A

Silje Malmedal-Nes

9B

Mona Steffensen Hjelseth

9C

Katharina Gundersen

9D

Tone Skaaren-Fystro

9E

Kirsti Brosø Bergh

10A

Thomas Wicklund-Larsen

10B

Beate Jahre

10C

Benedicte Heyerdahl (leder)

10D

Anne Linmarker

Teigar

Stig Johannessen (rektor)

Kjell Ove Nilsen

X

Møtereferat:
NR

1+2

TEKST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Info fra skolen
Dialogkonferansen
Aktiviteter 2018 – kan 10. klasse bruke pengene på noe gøy
Møte om Teie sentrum
Polen/Berlintur
Info fra FKFU
Eventuelt
Et møte til før sommeren?

Info fra skolen
Erasmus pluss prosjekt:
-

«Education meets migration»
Elever og lærere får se hvordan skoler drives i andre land.
9 voksne og 8 ungdommer kommer til Teigar i mai. De innkvarteres i vertsfamilier.
Skolen har funnet vertsfamilier til alle.
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Dialogkonferansen 12. april var vellykket:
-

Elevene som styrte arrangementet var veldig fornøyde og stolte.
Ca. 5-600 foresatte møtte.
Rapport på gjennomføring kommer.
Ønske om å videreutvikle dette til neste år.

Nytt neste år:
-

-

Mandager skal elevene begynne seinere.
Innspill: Kan dette ha negativ signaleffekt på elevene? Legger opp til at man er sliten
mandag og legitimerer fest og moro i helgen?
Skolen ønsker trinntid mandag morgen. Lærerne har liten fellestid uten elevene og ser
seg nødt til å gjennomføre dette mandag morgen.
Kan også være en myk overgang for elevene etter helgen.

-

8. trinn mister en klasse til høsten:

-

- For få elever til å opprettholde fem klasser på nåværende 8. trinn (pr 1. mars 2018)
- E-klassen splittes og elevene plasseres i de øvrige klassene til høsten.
- FAU burde fått informasjon om dette tidligere.
- Elevene som omplasseres bør få med seg venner de er trygge på.
- Det må jobbes med miljøet i de nye klassene slik at overgangen blir god for alle.
- Gjennomføres elevtellingen for tidlig? (1. mars)
3

Aktiviteter 2018
-

4

Trafikksituasjonen på Teie
-

5

Det ble holdt åpent møte angående trafikkløsninger på Teie i forbindelse med Bypakka
22. mars. Ingen fra FAU på Teigar møtte.

Polen/Berlintur i 10. klasse
-

6

Pengene til 10. klasse er ennå ikke tatt i bruk.
Det er synd hvis ikke 10.klasse får brukt disse pengene før de slutter.
FAU er kritisk til at ikke noe er blitt gjort med dette gjennom hele vinteren.
Inspektøren tar dette opp og ber om innspill fra klassene i elevrådet 27. april.
Elevråd, lærere og elever skal sammen finne ut av hva pengene kan brukes til.
Pengene kan ikke brukes til ballet på 10. trinn, siden det er et privat arrangement.
De øvrige trinnene kan disponere sine penger ut kalenderåret. De kan brukes til
aktiviteter knyttet til arbeid med å bygge godt klasse- og skolemiljø til høsten.

Møte angående 10-klassetur til Polen (nåværende 8. klasse) skal holdes utenfor skolen.
Bør opprettes egen facebookside for dette.
Turen er tenkt lagt i høstferien i 10. klasse.

Info FKFU
-

Leksefri blir sak neste skoleår
Vi tar opp Polen/Berlintur på neste FKFU møte som sak
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7

Eventuelt
-

Planlegger lærerne slik at ikke alle prøver/innleveringer kommer samtidig
Enkelte klasser har leksetid på slutten av skoledagen.

Møteplan vinter /vår 2018
- tirsdag 23.01.2018 kl 18:00
- tirsdag 27.02.2018 kl 18:00
- tirsdag 13.03.2018 kl 18:00
- tirsdag 24.04.2018 kl 18:00
NB! tirsdag 22.05.2018 kl 19.30

Referent: Tone Skaaren-Fystro
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