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Sak 1 Lande anbefaling for hvordan organisere natteravning for Markaplassen
Basert på innspill fra Natteravn CRO, dialog med andre FAU og erfaringer fra tidligere natteravnansvarlige
på Markaplassen, anbefaler FAU at ansvaret for natteravning legges til 8.trinn. Vi vil arrangere et digitalt
foreldremøte for 8.trinn der Natteravn CRO og FAU presenterer hvordan dette er tenkt gjennomført.
Foreldremøtet holdes før eller etter FAU årsmøtet torsdag 4.mars.
Sak 2 Årsmøte FAU
Årsmøtet Markaplassen FAU legges til torsdag 4.mars. Egen innkalling sendes ut.
Sak 3 FAUs arbeidsoppgaver og vedtekter
FAU vil utarbeide vedtekter for sitt arbeid, basert på anbefaling for fug, Foreldreutvalget for
grunnopplæringen. Vedtektene legges fram på årsmøtet.
Sak 4 Samarbeidsutvalg/Driftsstyre/Skolemiljøutvalg – Status Markaplassen
Markaplassen har ikke hatt et fungerende Samarbeidsutvalg/Brukerråd de siste årene. FAU tar nå initiativ
til at det avholdes et første møte.
Sak 5 Rektors 10 min
Den tradisjonelle aktivitetsuka i uke 6 blir i år en valgfagsuke.
Sal og scene jobber mot en framføring av musikalen «West side story». Det vil ikke blir tradisjonell
fremvisning for publikum, mens kolen er i dialog med Ranheim fotball som har tilbudt seg å hjelpe til med å
lage en digital produksjon som vi håper vil bli tilgjengelig for alle knyttet til skolen.
Rektor på Charlottenlund og Rektor på Markaplassen har kalt inn Skolebygg til et felles møte for å diskutere
elevsituasjonen til høsten. Elever fra Anton Jensens vei hører til Charlottenlund skolekrets, men har

tradisjonelt søkt seg til og fått ja til, Markaplassen. Dersom alle elevene fra Anton Jensens vei søker seg til
Markaplassen, vil man vi få 180 8.klassinger fra neste år. Skolen er bygget for ca 170. Tilsvarende vil også
Charlottenlund få for mange elever dersom alle søker seg dit. Rektorene vil derfor ha en dialog skolene
imellom før man behandler evt søknader for kommende skoleår
Vi forventer at dette vil være en kapasitetsutfordring fram til ny ungdomsskole står klar om 3-4 år.
Sak 6 Eventuelt

