Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

Referat fra FAU-MØTE 24. januar 2017
Tid: 19:00 – 21:00
Sted: Personalrommet, Hunstad ungdomsskole
Tilstede: Stine Langfjord 8a, Jonny Guldbrandsen 8a, Børre Johansen 8b, Ann Merete Mannvik 8b, Astrid
Sellæg 8C, Lene Wisth 8d, Mia Husdal 8d, Irina Midtgard 8e, Katarina Wiiland 8e, Jørn Remi Tomassen 9a,
Mirjana Mirkovic 9b, xx 9c, Elin Kibsgård 9d, Marianne Texmo 9d, xx 9e, Gudrun Hagen 10c, Sissel Qvam
10d.
Fra skolen: Kurt Danielsen og Ann-Helen Kirkfjell
Meldt forfall: Berit Åsjord 8c, Monica A. Johansen 9a, May-Britt Pedersen 9c, Benedicte Stensrud 9e,
Andree Meby 10a, Raymond Alstad 10b, Ronny Olsen 10d.

SAK 01/17

Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.

SAK 02/17

Godkjenning av referat (FAU-møte 12.12.16)
Referat godkjent.

SAK 03/17

Invitert fagperson – Lene Wisth orienterte om Utekontaktens arbeid med ungdom:
Utekontakten holder til i Parkvegen, ved Sentrum barnehage og har 4 ansatte. De er
organisert under barneverntjenesten. Utekontakten har samarbeid med mange andre
etater, særlig politi og psykiatri. De jobber mest med videregående elever, men også
ungdomsskoleelever. Utekontakten i Bodø har vært etablert i 45 år og er en av de eldste i
landet!
De driver en del oppsøkende virksomhet, og er f.eks. ofte i Glasshuset, og besøker Hunstad
kultursenter/ungdomsklubben jevnlig. Ved kjente ungdomsarrangement er gjerne noen fra
Utekontakten tilstede utenfor. I tillegg til den oppsøkende virksomheten og tilstedeværelse
i ungdomsmiljøet har de oppfølging av enkeltungdommer ("oppfølgingsungdom"). Enkelte
følges opp med en samtale eller to, andre følges over lang tid. Utekontakten driver ikke
behandling men kan bistå med kontakt opp mot hjelpeapparatet.
Utekontakten har over tid sett endringer i ungdomsmiljøene og hvordan ungdom omgås i
dag. Sosiale medier og dataspill er en viktig påvirkningsfaktor. Færre ungdom har
rusproblemer, men man ser stor økning i psykisk helse problematikk. Ungdom opplever
prestasjonspress på mange ulike fronter. Mobbing og trakassering i ulike medier (både
sosiale medier og i spillverden) er svært utbredt.
Utekontakten har samarbeidet med Kulturkontoret om aktivitetstiltak siden 2011 Dette har
vært særs vellykket. Ungdom (opp til 20 år) blir tilbudt ulike gratis aktiviteter som de kan
melde seg på noen dager på forhånd.

Hunstad Skole og Kultursenter 8022 BODØ

Tlf: 75556430

Fax: 75556438

Bodø har få ungdomsklubber, Hunstad er en av disse og har ca 150 ungdom innom på en
fredags kveld. I tillegg finnes Gimle i sentrum og klubb på Tverlandet og Saltstraumen. Det
er generelt godt miljø på klubbene.
Mer om Utekontakten – se Facebook eller nett: http://www.utekontakten.no/
SAK 04/17

Samtale om dagens tema
Stort engasjement og mange gode spørsmål og svar. Nettmobbing var ett av flere tema som
ble drøftet.
Konklusjon: FAU ønsker å invitere Lene som representant for Barnevakten.no til å holde
foredrag for hele foreldregruppen ved HUS om nettvett og nettmobbing i løpet av
vårsemesteret.

SAK 05/17

SAK 06/17

Rektor har ordet;
-

Inneklima; Salten helse- og miljøtilsyn har vært på HUS og gjort målinger. Resultatet
viser at både luft og temperatur i klasserommene er god. Skolen venter på endelig
rapport.

-

Status for arbeidet med skolens uteområde: Planen er ferdig, men finansiering er ikke
på plass. Kommunen starter med hinderløype på haugen.

-

15.mars: Foredrag "Bruk huet" - for 6.-7. Og 8.-10.trinn. 1 time for hver. Tilbud om
samme foredrag for foreldrene på kvelden. Invitasjon kommer.

-

Mobilbruk: stadige utfordringer. Ny regel: kun lov å bruke mobilen i storefri. Og ikke lov
å bruke mobilen før etter skoleslutt. Dessverre ikke mulig å innføre totalforbud, da
mobilen brukes som verktøy i mange fag og sammenhenger. Utfordring med oppfølging
av reglene - elevene opplever at brudd på reglene ikke får følger.
Et flertall i FAU er for mobilforbud, jf. gode erfaringer fra forsøket i fjor vår.

-

Matematikk på 9. Trinn: innført nytt matematikkverk i høst. Det skal være det beste på
markedet, men representerer en ny måte å undervise og lære på. Verket er utviklet
med utgangspunkt i dagens mål for faget, og vil på sikt føre til økt kunnskaps- og
karakternivå.

-

Flere klasser på 9. Trinn har lavt karaktersnitt i matematikk. Det er utviklet nettressurs
for det nye verket. Viktig at foreldrene og skolen følger opp. Det er aktuelt å ta opp
status for matematikkfaget og innføring av det nye læreverket på neste FAU-møte.

Årshjul
FAU har etterlyst skolens årshjul og ønsker at arrangement som FAU er involvert i settes inn
i årshjulet og legges ut på skolens nettside. Forslag til aktiviteter som bør inn i årshjulet i
tillegg til HUS-dag og juleball; FAU-møter, OD-dag, skolefri og planleggingsdager,
tentamener og eksamener, Newton-dager, arbeidsuke, praksisdag, skoleturneringer og
øvrige planlagte aktiviteter som avviker fra ordinær timeplan.
Konklusjon: Rektor oversender årshjulet til FAU-styret 31. januar.
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Evaluering av HUS-dag
Juleshowet var veldig bra!
Positivt at elevene deltok og får et eierforhold til arrangementet
Vertsordningen fungerte bra
Skolen mener kafeen fungerte godt under deres ledelse, men ser gjerne at FAU tar ansvar
for denne ved framtidig HUS-dager, slik det har vært tidligere. Overskudd på driften er ikke
kjent. Pengene går til elevrådet (evt. FAU).
Juleball og filmer lages hvert år, og personalet mener dette kan vises for foreldrene hvert
år, og så kan skolen heller ha en større HUS-dag hvert tredje år. FAU mener HUS-dag bør
kunne gjennomføres hvert år, dersom FAU kan ta del i arrangementet og få en viss rutine
på hva som skal gjøres.
Evaluering av juleball
Flere opplevde ulike kåringer som svært ubehagelig. Skoleledelsen og repr. fra FAU
godkjente kåringene på forhånd, men til tross for dette ble det gjort andre kåringer.
FAU mener at kåringene MÅ kuttes og erstattes av andre aktiviteter.
FAU kan være villig til å ta et større ansvar for hele juleballet.
Skolen ønsker ikke å endre tradisjonene og vil beholde ballet i desember. FAU er delt i synet
på å flytte juleballet til januar.
Forslag om å delegere fast ansvar for juleball, show og husdag på ulike trinn.
Konklusjon: Opplegg for både HUS-dag og juleball tas opp og avklares i
Samarbeidsutvalget (SU)

SAK 07/17

Økonomi
Rektor har brukt 5 000 av FAUs midler til underholdning (band), jf. vedtak i FAU.
Gjenstående saldo totalt ble det ikke opplyst om.

SAK 08/17

Eventuelt
Det er kommet spm. om bruk av dagsoppdrag i ulike fag. FAU ønsker å belyse saken i neste
møte. Hver klassekontakt bør forsøke å få en oversikt over bruken av dagsoppdrag i
respektive klasser/fag. Videre vil kroppsøvingsfaget tas opp på neste møte.
Roseseremoni for 10. trinn - tradisjonen er at FAU ordner med innkjøp av roser til hver elev
i 10. trinn i forbindelse med vitnemålseremoni. Innkjøp av roser tas opp på neste møte.
Tilgang til innsyn i karakterer, fravær osv. i «Visma flyt» skal ordnes i flg. rektor.
Det er mulig å låne klasserom, gymsal og skolekjøkken for sosial sammenkomst med
klassene. Dette må i så fall organiseres av foreldrene.
Rektor kaller inn Samarbeidsutvalget i forkant av neste FAU-møte (21. mars).
Invitert fagperson 21. mars blir helsesøster for ungdom og kommunepsykologen

Ref. 24/1-17 Gudrun Hagen, sekretær i FAU-styret
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