Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

Møtereferat til FAU-møte ved
Hunstad ungdomsskole
Sted: Hunstad ungdomsskole, personalrom (inngang på hjørnet nærmest Hunstadsenteret)
Tid: onsdag 29. januar 2014 kl 18.00 – 19.30
Tilstede:
Kjetil Bull-Dahl 8A, Cecilie Isaksen 8D, Kristin Tømmerberg 8 F, Anne Marthe Limstrand 9A, Hill Iren Hargaut
9B, Torkel Irgens 9D, Mariann Kristiansen 9E, Karin Falch Belsheim 10B, Nina Cruckshank 10D, Henny
Havmo 10D, Gudrun Hagen 10E, Kurt Danielsen rektor

Meldt forfall:
Irene Ojala 8B, Gøril Aaseby 10C ,Tone Jentoft 10D, Øystein Havig 8B, John Jakhelln 8F, Ronny Olsen 10E

Ikke møtt:
Ole M. Kristiansen 8A, Marita B. Pettersen 8C, Rasmus Andersen 9B, Nina Stolpen 9A, Karin Jørgensen 9C,
Katarina Wiland 10A, Bjørn Risbakk 10A, Arnt Inge Johnsen 10B, ,

Saker:
1)

Godkjenning av innkalling

- Godkjent enstemmig
2)

Godkjenning av referat fra FAU-møte 22.10.2013

- Godkjent enstemmig
3)

Saker fra rektor:


Økonomi:

Regnskap for 2013 viser et driftsunderskudd på ca 500 000,- kr. Dette vil få
konsekvenser for driften i 2014. Det kommer til høsten 8 elever med store utfordringer
med behov for en til en oppfølging. Samtidig vil det slutte to elever i tiende. Dette gjør
at HUS har et behov for å øke med 6 ekstraressurser for å dekke inn de ekstra behovene
neste år. Rektor er pr tiden i budsjettforhandlinger. Skolen er så langt ikke i mål med
forhandlingene og vil ikke kunne drive forsvarlig hvis det ikke tilføres mere økonomiske
midler til skolen. Skolen skal i tillegg samarbeide om driftsoppgaver med Hunstad
barneskole for å bidra med sin del i den felles spareplanen til Bodø kommune. FAU vil
bli holdt orientert om utviklingen i budsjettforhandlingene og har dette som et punkt
også på neste møte.

Hunstad Skole og Kultursenter 8022 BODØ

Tlf: 75556430

Fax: 75556438



Klassedelingstall:

Det er til høsten 6 klasser på 9. trinn, men rektor vurderer muligheten for å skjære ned
til 5 klasser som en del av innsparingen. Dette er ikke ønskelig og rektor arbeider for å
forhindre dette. Rektor mener vi har et tøft år i vente! Det planlegges med 4 klasser på
8. trinn til høsten med ca 27 elever i hver klasse.
Generelt:
Det har vært noe sykemeldinger, men ikke så mye som tidligere år. Dette er
utfordrende for skoleledelsen, da det ikke gjelder langtidssykemeldte. Utfordringen
med å skaffe vikarer med faglig kompetanse er vanskelig på kort sikt.
Rektor melder for øvrig at skolen har det generelt bra. Både i elevgruppa, men også i
lærergruppen.

4)

Vikarbruk

- Skolen må følge det som kreves av oss i loven, men det er krevende når vi ikke har god
økonomi. Det benyttes derfor noe ufaglærte vikarer, men rektor forsikrer at teamet på
trinnene støtter opp om det faglige. Hvis man har ønske om å ta kontakt med skolen under
missnøye med vikarer eller annet personell, skal dette tas opp med rektor, evt. inspektør. Det
har vært noen foreldre som har tatt kontakt med vikarlærerne direkte. Dette er både uheldig
og skal ikke forekomme.
Spørsmål fra FAU: Hjemmeprosjekt dager, dagsoppdrag: Hva gjør lærerne? Lærerne skal da
være tilgjengelig for elevene, eventuelt har rektor benyttet noen slike dager for å kurse
lærerne i fag som kommer elevene til gode.

5)

Økonomi for FAU – forslag til disponering av midler?

- FAU disponerer en konto. Saldo er 58. 747,94 kroner. Vi benytter 3900,- til roseseremoni
for 10 klassinger hver vår. FAU har vedtatt å dekke dette for 2012 og 2013 men det er ikke blitt
overført penger. Det skal derfor overføres 7.800,- kroner fra FAU kontoen til skolen for dette.
FAU dekker også 2014, men FAU ønsker å innhente pris på roser til våren. 150 roser
enkeltpakket. Elevrådet har søkt om skillevegger til dusjene. Dette mener FAU bør gå over
driftsbudsjettet, men det kan være en mulighet for at dette dekkes av FAU konto. Rektor
undersøker pris og kommer evt. tilbake til FAU med en konkret søknad.
Elevrådet utfordres til å komme med ønsker om div. utstyr og søknad til FAU. Dette formidles
gjennom rektor.

6)

HUS dag

- Dette gjennomføres hvert tredje år, og skal gjennomføres til våren 2014. Dette er en av få
inntektskilder for FAU. Skolen jobber nå med å finne ut hvem og hva som skal være tema.
Dette er en åpen dag på skolen. FAU har kaffesalg, lotteri og kakesalg. Rundt 1. mai er ønskelig
dato uten at det ble satt noen konkret dag. Rektor informerer oss om hvor mange vi må
engasjere fra de ulike klassene og hva hvert trinn er ansvarlig for. Det presiseres fra rektor at
dette ikke er til inntekt for klassetur!!!

7)

Forslag til årshjul/FAU-møter første halvår 2014:
 onsdag 5. mars kl 18-19:30 Økonomi, HUS dag.
 onsdag 9. april kl 18-19:30
 medio mai kl 18-19:30 etter behov!

8)

Innspill til saker på neste FAU møte

- Økonomi og HUS-dag samt videre jobb med retningslinjer/anbefalinger fra FAU rundt
klassetur.

9)

Anbefalinger/tips knyttet til foreldrestyrte klasseturer

- Flaskeinnsamling: koordinering? Klassekontaktene kan sende ut datoer for når det skal
gjennomføre flaskeinnsamlinger til FAU. Erfaringsmessig er det et utømmelig marked.
Momenter som kom fram i diskusjonen:
- Foreldrestyrt klassetur. Dette er ikke i regi av skolen.
- Sosial utjevning er viktig.
- Etablere idebank/databank/dokumentbank.
- Hvem er klasseturen for og hva er hensikten: VIKTIG moment
- Snakk med ungene før foreldrene.
- Tak for sparing.
- Foreldrene må se litt lengre enn sin egen unge.
- Egenandel hvor stor?
FAU styret jobber videre med saken.

10)

Eventuelt

- Dataklubben: Referatet fra forrige møte. Rasmus Andersen skulle sende ut info uten at
dette ble gjort. Dette etterlyses av FAU. Sjakkgruppe/kvelder. Rektor sjekker og informerer
FAU for å spre info.
- Hva er kulturen rundt avslutning i 10ende? Det er forskjellig hva som er gjennomført.
Klassene kan gå ut å spise, overnattingstur osv.
- Rosedag torsdag 19 juni. Blir i kirken, på slutten av skoledagen
- Innspill fra FAU: Lærere får ofte blomster eller en oppmerksomhet fra klassen, men det er
viktig at også de som ikke synes får en oppmerksomhet. Assistenter spesialpedagoger osv som
har vært mye i klassen!

Referent:
Kjetil Bull-Dahl
Møtet avsluttet: 19:45

