Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

Møtereferat fra FAU-møte ved
Hunstad ungdomsskole
Tid:

torsdag 5. juni 2014 kl 20.00 – 21.00

Sted: Hunstad ungdomsskole, personalrom

1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.
2. Godkjenning av referat fra FAU-møte 5. mars
Referatet ble godkjent uten kommentarer.
3. Oppfølgingssaker fra sist FAU møte:
 Dusjevegger: 5000,- pr stk + mva. FAU har bare bevilget 10 000, Karaktersetting i gym: Prestasjoner og måling av det er bare en del av karaktersettingen.
Gymlærerne kan informere til høsten om dette på et FAU møte.
4. Avslutning for 10. trinn - 19 juni kl 13:30
Denne blir i nykirka, noe som gjør at hele trinnet med foresatte får mulighet til å være med på felles
markering. Evt. klassevise avslutninger etter den formelle delen. Informasjon om skolens
arrangement kommer etter dette møtet. Rosene som FAU har bestilt hentes av Cecilie.
5. Vikarpool/vikartjenester i spesialfag

Skolen ønsker at innspillet/ideen sendes til skolekontoret. Rektor tar dette videre med
skolekontoret.
6. FAU oppstart til høsten
Nyvalg til styret tas i første møte til høsten. Styret ønsker at det kommer til minst en fra 8. trinn
hver høst for å sikre en viss kontinuitet. Nestleder Torkel tar ansvar for å dra i gang møtet til
høsten. Obligatorisk oppmøte for klassekontakter i første FAU-møte.
7. Evaluering av HUS-dag 2014
Dato ble sent bestemt, viktig at denne settes tidlig for langtidsplanlegging og god involvering.
Uklare bestillinger/oppdrag til FAU, som bla. resulterte i altfor mye kaker og varm mat for salg.
Skolen eier arrangementet og bør derfor etablere en erfaringsrapport. Bør lages
"dreiebok/oppskrift" for HUS-dagen som forenkler samarbeid og organisering. FAU vil bidra med
en oppsummering etter årets HUS-dag for det som gikk på FAU sitt ansvarsområde (kafesalg). HUSdag bør arrangeres minst hvert tredje år, helst annethvert. Kultursenteret ønsker å komme inn på
banen knyttet til disse åpne dagene - fin anledning til å informere om hva de bidrar med på
ungdommenes fritid. Aktuelt å sette tema for dagen? Evt. legge HUS-dagen til før jul? Jf. juleshowet
uansett settes sammen til da. Tradisjon for at 7.trinnselevene på barneskolene (Mørkved, Hunstad,
Støver) inviteres til åpen dag.
8. Eventuelt
Fysisk konto avsluttet og overført til Bodø kommune. Kjetil og Kurt har dialog om dette for å rydde
opp i dette. Dusjvegger: FAU bevilger ytterligere 2500 kr til til dusjvegger og da tar skolen 2 vegger
og FAU 2 vegger.
Ref. - FAU-styret
Hunstad Skole og Kultursenter 8022 BODØ

Tlf: 75556430

Fax: 75556438

