Årsmelding for FGIL i Levanger 2005/2006
Styret har bestått av:
Leder: Lars Einar Karlsen
Nestleder: Hege Flatås
Sekretær: Gjertrud Aas
Kasserer: Asbjørn Brustad
Styremedlem: Kristin Voldseth
Varamedlemmer: Einar Dahling
Mette Lyngen
Styret har til sammen hatt 6 styremøter.
Andre møter:
19.09: Styret inviterte alle FAU-lederne til møte der Jorulf Lello som har vært foreldrenes
representant i Kvalitetsutvalget for grunnskolen i Levanger orienterte om forslaget
som var lagt fram
31.10: Møte med kommuneadministrasjonen og FAU-lederne
Orientering av rådmann Stene om økonomiplan 2006-09
Orientering av rådmann Rolstad om skolebruksplanen og videre arbeid med Kvalitetsplanen
Møte var godt besøkt
24.04: Dialogmøte med kommunen
Lars Einar Karlsen representerte FGIL på dette møte. Han la fram synspunkter på
hvordan samarbeidet med kommunens administrasjon kunne bli bedre
02.05: Informasjonsmøte med gruppa som arbeider med skolebruksplanen og FAU-lederne
FAU-lederne var invitert til å komme med innspill til arbeidet med skolebruksplanen
24.05: Møte med driftskomiteen og FAU-lederne
FAU-lederne ble bedt om å legge fram synspunkter innenfor områdene:
- forholdet til brukermedvirkning på de enkelte skolene
- ressursbruk ved den skolen de representerer
- forventninger vi har til politikerne når det gjelder skole
Lars Einar Karlsen sa noe om:
- oppfølging av Kvalitetsplanen
- ønske om dialog mellom foreldre og politikere
- ønske om at deler av eventuelle penger tildelt kommunen gjennom revidert
nasjonalbudsjett blir brukt i skolen
- positiv oppmerksomhet fra FUG omkring det vi har gjort i Levanger
Andre saker:
- 2 representanter sitter i prosjektgruppa for skolebruksplanen
- Vi sendte høringsuttalelse om kvalitetsplanen og høringsuttalelse om budsjett for Levanger
kommune 2006
- Møte med styret i utdanningsforbundet i Levanger.
- Foreldreundersøkelsen 2006
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Vi var pådrivere for å få gjennomført nettbasert foreldreundersøkelse for alle skolene i
Levanger
- Positiv omtale fra FUG der de hadde registrert vårt arbeid med å få en god dialog med
kommunens administrasjon
- Henvendelser fra foreldre ang. kontaktmøter heim - skole
Det ble sendt brev til rådmann med kopi til rektor ved alle skolen, FAU-lederne og
Utdanningsforbundet
Styret har vært opptatt av og lagt ned mye arbeid dette året på å få til en god dialog med
kommunens administrasjon og vi synes vi har kommet et godt stykke i riktig retning med
dette arbeidet
Vi vil tilslutt takke alle FAU-lederne for godt oppmøte ved de møtene vi har kalt inn til og
ellers alle foreldre for et godt samarbeid dette året.
Gjertrud Aas
Sekr.
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