Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

Møtereferat fra FAU-møte ved
Hunstad ungdomsskole
Sted: Hunstad ungdomsskole, personalrom (inngang på hjørnet nærmest Hunstadsenteret)
Tid: mandag 23. mars 2015 kl 18.00 – 20:00
Tilstede: Kjetil 9A, Mathe 10A, Torkel 10D, Halvard 8A, Kurt, Llaila 8B, Cecile, Hilde
9F, Ellen 9C
1)

Godkjenning av innkalling

 Godkjent, uten innsigelser
2)
Godkjenning av referat fra FAU-møte 10.02.2015
 Godkjent, godkjent uten innsigelser
3)
Saker fra rektor:
 Budsjettsituasjon er alarmerende for skolen. Skolen har fått 289.000,- til
disposisjon for neste budsjettår. Dette er i følge rektor en halvering av
budsjettet. Dette skal dekke alle kostnader til drift av fagene (kunst og
håndtverk, lærebøker, mat og helse blant annet), forbruksmateriell,
lærebøker osv. Skolen får heldig vis beholde alle lærerne. FAU følger saken
videre i forhold til budsjettprosessen utover høsten.
 Plan for besparelse: Rektor har allerede startet arbeidet sammen
med sin administrasjon for å se på en plan for ytterligere besparelser
i driften. Det kan nevnes besparelse av strøm og spare vikarutgifter.
Denne jobben er langt fra ferdig og følges opp av FAU styret videre.
4)
Vikarbruk/Vikarordning
 Skolen har i år vært heldig og hatt lite behov for vikarer. Der det har vært kritisk
tidligere er i fremmedspråk. Her har skolen nå organisert seg slik at de har to
lærere i alle språk som overlapper hverandre etter behov. I tillegg til dette er det
en avgangsklasse som har en lærer i langtidssykemelding. Her har skolen
skaffet en fast vikar.

5)

Natteravn i nærmiljøet
 FAU ønsker å jobbe videre med å se på muligheten for å få natteravn
ordningen opp å gå igjen på Mørkved, og da i all hovedsak knyttet til
miljøet rundt ungdomsklubben på HUS. Utekontakten har nå organisert
seg slik at de er tilstede i nærmiljøet hver fredag. FAU ønsker ikke å
administrere natteravnordningen, men tar initiativ til å få dette i gang
gjennom de rette kanalene fra høsten. FAU styret følger dette opp og
informerer FAU og skolen fortløpende.

Hunstad Skole og Kultursenter 8022 BODØ

Tlf: 75556430

Fax: 75556438

6)

Informasjonsrutiner skole hjem
 Det er en stor utfordring både for forelderkontaktene og skolen å finne rett
kontaktinformasjon og rutiner for å nå foreldrene til elevene på skolen. Den
informasjonskanalen som blir forsøkt praktisert er e-post. Dette er utfordrende,
da mange i løpet av et år skifter adresse osv. Skolen skal i utgangspunktet
bruke Fronter til å informere i de ulike klassene, men dette gjøres ikke
konsekvent, og flere av FAU medlemmene hadde ikke hørt om dette. Et annet
fora som benyttes til å spre informasjon er skolens åpne hjemmeside. Her ligger
det og legges det ut nyttig informasjon. Blant annet legges alle ukeplanene for
alle trinnene og klassene ut hver uke. FAU har også egen plass på
hjemmesiden hvor blant annet referatene legges. Både skolen og FAU ønsker
tilbakemedinger om hvordan informasjonen i større grad kan nå ut til foreldrene.
Tips mottas gjerne. FAU følger tråden i dette og vil ta dette med som eget punkt
ved neste møte.

 FAU har spilt inn tips til skoleledelsen om oppstartsmøtet til høsten. Der er
det ønskelig at det i tillegg til informasjon fra skolen kan gis informasjon av
FAU om FAU, og eventuelt en tredjepart som gir kvelden et aktuelt tema.
Et ønske fra FAU der er tema som var tatt opp i forrige møte. FAU tror det
er viktig at møtene blir så interessente slik at flest mulig av foreldrene
prioriterer å stille på disse møtene.
7)
Økonomi FAU, hva er status på disponible midler for FAU?
 Etter at FAUs økonomi ble innlemmet i Bodø kommune sin felleskonto
under skolens budsjett, har det vært utfordrende både for Kurt og FAU å
holde kontroll på økonomien. Rektor mener vi har ca 40.000,- kroner
disponibelt. På grunn av usikkerheten rundt dette beløpet ber FAU rektor
om å kvalitetssjekke dette slik at vi kan få bekreftet FAUs saldo/disponible
midler. Spørsmålet kom også opp i dag om FAU bør organisere seg som en
uavhengig juridisk enhet og etablere egen konto for å disponere egne
midler. Dette ble det ikke gjort noen videre beslutning på, og FAU styret
følger saken videre.
 Flere av klassene har søkt om økonomisk støtte fra Stortinget for å dra dit
på klassetur. Noen klasser har fått det, og den første klassen med støtte
drar i slutten av april i år. Utfordringen er at klassen må oppgi en
bankkonto til en organisasjon for å få effektuert denne støtten fra
Stortinget. Det vil derfor være skolen som i dette tilfellet får pengene etter
at klassen har dokumentert bruk av disse tildelte midlene. Det er pr i dag
uvist hvordan dette skal administreres av skolen, men Cecilie er satt på
saken og vil finne ut av dette snarest. FAU blir kontaktet når dette er
avklart.
8)
Valgfagene
 Når det ble innført valgfag i skolene igjen var det flere høringer fra
utdanningsdirektoratet hvor spørsmålet rundt karaktersetting av
valgfagene var diskutert. Mange mente da at det skulle innføres deltatt

9)




10)

11)




eller ikke deltatt, men ”Udir” besluttet at det skulle gis karakterer også i
disse fagene. Utfordringene er da i hvordan grad dette skal vurderes
teoretisk i praktiske fag. Fagplan lages så praktisk som mulig, noe som igjen
gjør det krevende å sette karakter. Elevene kan i tillegg bytte valgfag hvert
år, noe som gjør at det blir gitt en snitt karakter hvis du har hatt tre ulike
valgfag over de tre årene på ungdomstrinnet. Dette er noe vi må forholde
oss til. FAU og skolen er uenig i dette og vil jobbe videre med denne saken
opp mot kommune FAU og eventuelt et nasjonalt nettverk knyttet til FAU
for å nå inn til departementet.
Newton rom
FAU har registrert at dette rommet har mange ledige timer i sin timeplan,
og FAU ønsker en tilbakemelding på hvor mye dette rommet blir brukt.
Alle 10.ende har vært innom rommet. Rektor opplyser at rommet har hatt
noen innkjørings utfordringer i fra det åpnet og til nå, men at rommet nå
skal være fult oppe i drift. FAU ønsker at skolen i forhold til den trange
økonomien utnytter og overbooker rommet framover slik at vi tar ut det
potensialet i undervisningen dette kan gi oss. FAU vil følge med framover
om dette blir brukt og ønsker en tilbakemelding til høsten.
Det ble stilt et oppfølgingsspørsmål fra FAU i forbindelse med bruk av labb
og frekvensen av dette. Skolen svarte at alle har labb annen hver uke 1
time.
Roseseremoni 10 trinn
Torsdag 18 juni kl 13:00, Pris og leveranser fra Plantasjen, røde roser
singelpakket. Hvor mange roser skulle vi komme tilbake til.
Innspill til saker på neste FAU møte
Informasjonstrategi?
Felles møte på høsten – tema?
Klassetur Stortinget!

12) Eventuelt
 Informasjon om videregåendestudieretning. Det gjennomføres to
informasjonsmøter om videregående utdanning i Bodø. Det er ønskelig at
det informeres til foreldregruppen om begge møtene selv om det er
annonsert i avisen.
Med hilsen
styret i FAU ved Hunstad ungdomsskole

