
Referat fra FAU-møte 20. februar 2023

Dato for møtet: 20. februar 2023 Sted: Tranevågen (kantinen)

Tilstede: Alle 14 klassene var representert på møtet.

1. Evaluering av Valentinesparty 14. februar 2023
- FAU-leder (Benedicte Algrøy) informerer om hvordan organisering og planlegging

foregikk i forkant av årets Valentinesparty. Kort om skolen og FAU sine roller.
- Etter gjennomføringen av Valentinesparty 2023 sendte FAU ut et evalueringsskjema

til foreldre. Skjemaet var mest beregnet på de som hadde deltatt som vakter, men
alle som ville kunne svare. 36 foreldre brukte tid på å svare. Tusen takk! Dette gir
FAU og skolen en mulighet til å evaluere skikkelig. En oppsummering av svarene er
sent til skolen/elevrådslærer og blir jobbet videre med i elevrådet. Her er det blant
annet flere konkrete tips om panteposer rundt i lokalet, matmengde i kiosken, låsing
av garderober, tidligere start på musikken osv.

- På FAU-møtet ble også politiets rolle på en slik kveld diskutert. Hva kan vi forvente
av bistand og hvor involvert bør politiet være når det oppstår uønskede situasjoner.
FAU-leder har på vegne av FAU en videre dialog med skolen og politiet om disse
problemstillingene.

- Det er et ønske fra FAU at ved fremtidige arrangement så bemannes inngangsdøra
med voksne fra skolen (som kjenner elevene på TUS). Dette for å unngå at elever fra
andre skoler sniker seg inn.

- Tross noen uønskede hendelser viser evalueringen at de fleste elever og foreldre er
fornøyd med årets party. Stor aktivitet på dansegulvet, mye salg i kiosken og gode
minner som ble foreviget ved bildeveggen. Takk til alle foreldre som bidro ved
matlaging eller som vakter. Arrangementet hadde ikke vært mulig uten foreldrehjelp.

2. Informasjon fra Natteravngruppa
- Leder av Natteravn-gruppa (Ingunn Garlid) informerer om den kommende oppstarten

av Natteravn-stafetten. Liste over vårens ravning er sendt ut på alle FB-sidene til
klassene. Merk deg datoen til din klasse med en gang. Oversikten finner du HER.

- FAU og klassekontakter må sørge for at sin helg blir dekket. Vær ute i god tid og
send flere påminningen (eventuelt gjennom skolen og Transponder) dersom folk ikke
melder seg. Vi har sammen et ansvar om å få dette til å fungere.

3. Saker fra SU-møte 08.01.23:
- Forslag om å endre reglen om bruk av innesko. Elevrådet skal arrangere en

undersøkelse der elevene skal få avgjøre dette spørsmålet og eventuelt ha en
prøveperiode på ordningen og deretter evaluere. Dette blir et eksempel på
elevdemokrati i praksis.

- 30.mars klokka 18.00 er det tid for årets UNG-forestilling i Sotra Arena. Dette er et
fantastisk arrangement der skolens elever får vist seg frem på ulike måter. Egen
invitasjon er send ut i Transponder. Billettbestilling kommer også i Transponder.

Neste møte i FAU er mandag 17. april klokka 18.00.

Benedicte Algrøy
20.03.23

https://docs.google.com/document/d/1WiBLO09ZGpUQMCdZkn38uIoXP2fpKWFWiW34TNSb8wo/edit?usp=sharing

