Møtereferat fra FAU-møte ved
Hunstad ungdomsskole
Tid: Tirsdag 10. februar 2015 kl. 18.00 – 20.00

Sted: Hunstad ungdomsskole, personalrom

1. Presentasjon av fremmøtte. Rektor, inspektør, rådgiver, 9 foreldrerepresentanter, Politiet og
Felles ansvar.
2. Innlegg fra Politiets ungdomsteam.
De etterforsker ungdoms kriminalitet for barn under 18 år. De driver også forebyggende
aktivitet i samarbeid med blant annet Utekontakten, Felles ansvar og Barnevernet. Ungdom
utgjør en mindre andel av kriminalitet og det er en positiv tendens.
Bodø/Salten: nedgang av ungdomskriminalitet. I hovedsak er nedgangen på 34 % på ungdom
under 18 år. Hoved andelen av ungdomskriminalitet skjer blant ungdom mellom 15-17 år.
Hovedsakelig skjer det i byen på kveldstid og omhandler mest narkotika. Andre former for
kriminalitet er nettsjikane (økende), vold og falsk dokumentasjon.
Mørkved området skiller seg ikke bestemt ut men Hunstad har, etter investigering av politiet,
vist en økende tendens med narkotikasalg rundt fritidsklubbens åpningstider. Dette gjelder
hasj og politiet kaller det flørting med narkotika.
Tilgjengelighet på hasj i Bodø er stor og det er viktig å komme tidlig inn med forebygging for
å hindre overgang til sterkere stoffer.
Politiet får bekymringsmeldinger som de tar fort tak i. Da blir det holdt bekymringssamtaler
med vedkommende og de involverte. Foreldrene er alltid med.
Kilder blir ikke oppgitt.
Hører man eller ser man kriminelle forhold kan man ta kontakt med Rektor eller direkte
med politiet på telefon: 02800, eller med Felles ansvar via Ingunn Dalen tlf.
75546039/97707588 eller Rune Røbekk tlf. 75546004/90701143. Se bilde av folder under.
Ønsker ungdom å ta opp slike forhold kan de tas opp gjennom foreldrene eller rektor på
samme måte.
Kun et lite antall ungdom flørter med narkotika men det er viktig å ta tak i det så tidlig som
mulig. Det er kjent at ungdom i Bodø er tatt med narkotika ned til 12-13 år.
Etter bekymringssamtaler med politiet kan det inngås kontrakt med Felles ansvar hvor
vedkommende forplikter seg til oppfølging i 6 mnd. Det gjelder samtaler og urinprøver. Dette
for at ungdommen selv skal forstå å ta de rette valgene fremover i livet.
Alkoholmisbruk blant ungdom er gått ned ifølge nasjonale tall. 
Sjikane på nett er økende og må følges opp.
3. Innlegg fra Felles Ansvar i Salten av Rune Røbekk.
Pr i dag har Felles Ansvar i Salten kontrakt med 28 ungdommer i Salten. Dette gjelder alle
typer ungdom. (toppidrettsnivå, har gode karakterer, ungdom allerede innen BUP eller PPT)
Disse følges opp gjennom møter ned til ukentlige samtaler. Foreldre er alltid involvert.

Hvis man noen gang blir tatt av politiet kan man for eksempel aldri komme inn i Forsvaret!
Og det kan ha innvirkning på søknad av visum til for eksempel USA. Det er viktig at ungdom
vet om konsekvenser rundt dette, men dessverre er ikke det i tankene når de vil prøve ut
noe.
Blir de derimot tatt inn i systemet via bekymringssamtaler vil det ikke være til hinder senere.
Samtalene hos Felles Ansvar gjør de bevisst på hva som kommer i fremtiden.
Spillavhengighet er en ny type avhengighet og Felles Ansvar oppfordrer foreldre til å fjerne
nettilgang om natten og følge med på hva ungdommen gjør. Ungdom som sitter mye på
rommet å spiller kan ofte få sosiale problemer og sliter med å være blant folk.
Følg med ungdommen ekstra også på videregående skole. Mange slippes lettere når de er
større men det er veldig viktig i denne alderen å bli fulgt opp. Tatt i betraktning at ungdom
mellom 15 og 17 år er hyppigst representert i politiets søkelys.
To gode tips:
- Ha et åpent hjem.
- Ikke nøl med å ta kontakt med andre foreldre angående ungdommene.
4. FAU har mottatt søknad om støtte til å kjøpe inn et ekstra toast jern til kantinen. Det er i dag
kø for å bruke de to som står der.
FAU stiller seg positivt til det og undersøker økonomistatus.
5. Rektor tok alle foreldrerepresentanter med på befaring på Newton rommet. Det har offisiell
åpning etter en omfattende restaurering fredag 13.februar 2015. Omtale kommer i media.
Linker:
http://www.salten.no/om-felles-ansvar.html
https://www.politi.no/salten/
http://www.utekontakten.no/

Ref: FAU styret.

