Møtereferat til FAU-møte ved Hunstad ungdomsskole
Sted: Hunstad ungdomsskole, personalrom (inngang på hjørnet nærmest Hunstadsenteret)
Tid:
Tirsdag 8.mars 2016 kl.18-20
Tilstede: 8b, 8c, 8d, 8, 9a, 9b, 9c, 9d, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f,
Meldt forfall: ingen
Ikke møtt: 8a, 10a, 10e,

Saker:
1)

Godkjenning av innkalling
- Godkjent enstemmig

2)

Godkjenning av referat fra FAU-møte 01.desember 2015
- Godkjent enstemmig

3)

Mørkved sykehjem kunne ikke komme og FAU leder informerer om ønsket oppstart av
kafedrift lørdager hvor de ønsker skoleklasser som kan drifte den og tjene penger. Vedlagt
presentasjon.
- Det ble positivt mottatt og det kom forslag om at 9.trinn kan ha dette på rullering, eventuelt
8.trinn.
- Først må det avklares med foreldrekontakter på trinnene om de ønsker dette.
- Det ønskes en rullering på minst 4-6 uker av gangen.
- Foreldrekontakter på 8.og 9.trinn bør stå ansvarlig for å styre denne virksomheten.
- Dette er også en god måte å ta vare på nærområdet og kan bidra til at de eldre og andre på
Mørkved har en møteplass.
- forslag om å kunne selge andre ting til inntekt for klassen. Som eks strikket plagg, drops etc.
FAU sender ut informasjon om dette snarest (kommer en egen mail) og ber alle
klassekontakter ta det opp med klassen og gi tilbakemelding innen 19.mars.

4)

Saker fra Rektor:
- En del ting er stjålet fra garderobene. Bla undertøy fra jentegarderoben. Noen har fått tak i
kode til nøkkelboksen som inneholder nøkkel til garderoben. Rektor har tatt tak i dette.
- Det er nye bøker på skolen i flere fag. Norsk, engelsk, spansk, matte og noen til. Bra.
- Det er ønske om å ha nettbrett på skolen men det er ikke økonomi til det enda.
- To mindre lærerstillinger til høsten 2017.
- Bevilgning til leksehjelp er gitt skolen. Dette skal prøves ut på 8.trinn. Elevene vil få hjelp ½
time hver dag etter skoletid hvor lærere står til rådighet.
- 5 nye 8.klasser høsten 2016.
- Ekskursjon til Stortinget blir også en mulighet for 8.trinn fra høsten. MEN det blir kun mulig
å reise tur-retur samme dag og billettene kan ikke brukes til et lengre opphold i Oslo. Dette
blir en begrensning fra og med høsten 2016 og gjelder 8.trinn og frem i tid. Det er Stortinget

som har bestemt dette og skolen kan ikke godkjenne andre løsninger.
- HUS har start 08.55 på skolen om morgenen. Det er lurt å forberede elevene om at
videregående starter tidligere.
5)

Økonomistatus FAU
Regnskap pr 8.mars 2015:
Saldo fra 2012:
Bevilget rosesermoni 2012
Bevilget rosesermoni 2013
Bevilget rosesermoni 2014
Bevilget rosesermoni 2015
Bevilget Toastjern
Skillevegger dusj
Gjenstående

58.747,94
3900,3900,3900,3900,2000,12500,28647,94

- spørsmål fra foreldre om å ha et skyggeregnskap for økonomien i FAU styret. Det er
ønskelig å få til fra nå av. (FAU får sine midler fra utelukkende HUS-dagen som er på skolen
hvert 3.år)
- FAU-leder presenterer en annen mulighet å drifte FAU på ved å ha en egen organisasjon.
Dette innebærer at FAU blir registrert i Brønnøysundregisteret. Det kreves en del
dokumentasjon og faste roller må defineres. Rollene skal beskrives i statuttene i FAU og alle
endringer må meldes inn til Brønnøysundregisteret. Det kan være en utfordring å drifte slik
og vi har ikke sett noen slik organisering her i området så langt. Er det et reelt forslag?
Tilbakemelding fra foreldrerepresentantene er at dette er for tungvint å drifte for et FAU
styret. Vi fortsetter med dagens løsning.
FAU-styret foreslår at rektor framlegger regnskapstall for FAU ved hvert FAU-møte slik at
man kan ha en jevnlig dialog om både vedtatte investeringer, bruk og ikke-bruk av slike
bevilgninger.
FAU-styret foreslår at bevilgninger som ikke er brukt innen 6 måneder blir tilbakeført til FAU
med mulighet for rektor/skolen om å søke om å beholde midlene ytterligere (f eks i
forbindelse med større prosjekter der skolen er avhengig av intern eller ekstern finansiering i
tillegg til midler gitt av FAU). Dette gjøres for å sikre at FAU ikke låser opp større summer til
prosjekter som trekker ut i tid og som dermed forhindrer bruk av pengene andre steder.
Om noen prosjekter tar lengre tid enn antatt søker skolen om forlengelse av vedtaket på
støtte. Samme som over 
Skolen ber om at FAU kjøper inn 141 RØDE flotte langstilkede roser som deles ut til
10.klassingene ved avslutningen 16.juni 2016. Disse må bestilles av FAU.
6)

Faglig innlegg: Ungdom og psykisk helse. Kl.19.
- v/Ronny A Olsen, rådgiver ved Bodin vgs.
Ronny er tilknyttet elevtjenesten og følger opp elever som er i ferd med å falle ut av vgs. De
jobber også aktivt med ungdom før de starter på vgs slik at de er forberedt.
Teamet består av et par lærere, sykepleier, helsesøster. De følger opp elever som trenger

hjelp for ikke å falle ut. 27 av 950 elever sluttet i 2015. Det er ikke mange, men de er viktig.
- Det er stort sett personlige problemer som gjør at mange slutter. Psykiatri rett og slett.
- Søvnproblemer er store. De legger seg for sent, snur døgnet i helgene.
- Motivasjon.
- Feil valg av studieretning.
- hektisk hverdag med trening, sosialt liv og press om å prestere. Alltid dårlig tid.
- De er stresset av forventninger med å få en god utdanning.
Teamet jobber mye med realitetstrening. Få ungdommene til å forstå at de ikke MÅ prestere
alt for mye og at det er lov å sette ned tempoet. Finne ut hva som er viktig. Mediene gjør at
de finner diagnoser på seg selv og skylder på det. Det er ikke slik realitetene er.
Ungdom som bor hjemme sliter mest med disse tingene.
Få inn gode arbeidsvaner med tid til lekser, god leggetid, gode matvaner og søvn uten
sosiale medier som forstyrrer.
Spesielt jenter sliter med motivasjon og press for å prestere. Det kan bli en tung start på
videregående hvis de ikke er godt forberedt.
Snakk med ungdommen om hva som er vanskelig. Vær til stede og hjelp de med å velge
videre retning. Vær ærlig med hva de kan forvente uten å legge press på dem.
En erfaring fra teamet er at ungdommene ikke er ærlig med foreldrene. (vgs. elever) Det er
mye rus og festing. Mange elever er hjemme alene i helgene og da går av og til fester over
styr. Teamet tar bekymringssamtaler med foreldre/elever som viser seg å være veldig
effektiv.
Men jevnt over er ungdommene bedre enn noensinne. Det er bare synd at de ikke ser det
selv.. Vi voksne må huske å fortelle de det. Skru ned forventningene og vær realistisk.
7)

Mobilhotell – styret presenterer noen løsninger
- en 10 klasse har prøvd mobilhotell fra i høst.
- Alle i FAU ønsker å få dette innført så snart som mulig. En enkel løsning er at lærere tar inn
mobiler i en kurv som plasseres på lærerfløy.
Rektor ønsker å teste dette ut (fra og med dato) og ut hele april for alle trinn. Informasjon
allerede sendt ut.
Konsekvens for å inneha mobil på skolen er inndragelse og at foreldre må hente de.
Rektor sammen med FAU-styret evaluerer etter prøveperioden.

8)

Innkomne saker, eventuelle innspill til neste FAU møte:
- ingen.

9)

Eventuelt
- ingen.

Referent:
Laila Ydstebø
Møtet avsluttet: 20.00

