Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

Referat fra FAU-MØTE 1. juni 2017
Tid:
Sted:

18:30 – 20:05
Personalrommet, Hunstad ungdomsskole

Tilstede: Stine Langfjord 8a, Børre Johansen 8b, Ann Merete Mannvik 8b, Astrid Sellæg 8c, Berit Åsjord 8c,
Mia Husdal 8d, Irina Midtgard 8e, Katarina Wiland 8e, Jørn Remi Tomassen 9a, Miriana Mirkovic 9b,
May-Britt Pedersen 9c, Marianne Texmo 9d, Tone Åseng 9e, Monika Hasselberg 9e, Andree Meby 10a,
Raymond Alstad 10b, Gudrun Hagen 10c, Ronny Olsen 10d. Fra skolen: rektor Kurt Danielsen.
Meldt forfall: Lene Wisth 8d, Øystein Hoel 9c, Elin Kibsgård 9d, Benedicte Stensrud 9e, Sissel Qvam 10d
SAK 18/17

Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent.

SAK 19/17

Godkjenning av referat (FAU-møte 24.01.17)
Referat godkjent.

SAK 20/17

Oppfølging fra forrige møte:
-

SAK 21/17

Orienteringssaker v/ FAU-leder
-

-

SAK 22/17

karaktersetting og tester i kroppsøvingsfaget; i flg. rektor kommer infoskriv ved
oppstarten av skoleåret 2017/2018
dagsoppdrag; i flg. rektor kommer infoskriv ved oppstarten av neste skoleår
matematikkfaget, tas under sak 25/17

Skolekontoret vil revitalisere det kommunale FAU, som er et styringsorgan for alle FAU i
kommunen samt et høringsorgan for kommunepolitikerne. FAU-leder ved HUS er med i
ei arbeidsgruppe som i samarbeid med skolesjefens kontor skal se på mandatet og
arbeidsoppgavene til dette organet. Valg av representanter vil skje høsten 2017.
Har vært i direkte kontakt med skolesjefen for å bli orientert om skolekontorets rolle
når læreverk skal velges for den enkelte skole. Svaret er at skolekontoret overlater både
de faglige og økonomiske sidene ved slike saker til den enkelte skole. Man ønsker at
skoleledelsen og fagseksjonene selv skal gjennomføre slike valg eierskap hos de som
skal bruke dem i sitt daglige virke og vet hvor skoen trykker. Angående det nye
matteverket Maximum, er skolekontoret udelt positive til at man innfører verk som på
en bedre måte kvalifiserer elevene til eksamen og videre studier i faget.

Orienteringssaker v/ rektor
-

Vikarhåndtering ved sykefravær; utfordring med at sykemeldingene gis for inntil 2 uker
– også ved potensielle langtidsfravær. Dette gjør det utfordrende å sikre vikar i alle
tilfeller. Skolen har et par faste vikarer som avhjelper situasjonen. 10. trinn prioriteres.

-

Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen har kommet. Landsomfattende undersøkelse med
fokus på elevenes læringsmiljø. Jevnt over gjør HUS det bra i denne undersøkelsen og
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andre tester. Fylkesmannen har ankepunkter ang. bruken av halvårsvurderingen på
våren. De mener at denne skal brukes til høsten, framfor ved kontaktmøtet på våren. I
praksis kan løsningen bli å bruke den ved begge kontaktmøter.

SAK 23/17

-

Utfordring med tyveri fra kantina. Dette har skjedd på formiddagen flere ganger. Skolen
undersøker saken og regner med å finne en løsning.

-

Mobilreglene fungerer bra. Eks. fra en 8. klasse som har opplevd mer sosial omgang og
at elevene blir bedre kjent når mobilen må ligge avslått i sekken.

-

Skolen ønsker fra høsten å starte et prosjekt a la Bodin videregåendes «VIP
makkerskap». Dette er et forebyggende tiltak mot utenforskap og ensomhet.

Økonomi
Roser til vitnemålsseremoni for 10. trinn betales av FAU. Styret v/Børre Johansen ordner
med bestilling til i alt 107 elever.

SAK 24/17

Inviterte gjester:
Ungdomscrewet ved Hunstad kultursenter, repr. v/ Amalie og Øyvind + daglig leder Ole
Thomas Kolberg: Ga en presentasjon av hva Hunstad kultursenteret er; møtested for
ungdom 13-18 år, i regi av Bodø kommune. HKS crew er en gjeng ungdom som jobber
frivillig og gjennomfører ulike aktiviteter og arrangement ved senteret. Bl.a. mange
konserter, disko og andre ting. Gjennom crewet får ungdommene mulighet til
medbestemmelse og gjennomføring av eventer, inkl. planlegging og samarbeid med andre.
MERK: Det blir en rusfri dagsfestival 31. september for ungdom med konserter og
aktiviteter. «Promo»-arrangement for alle nye 8. klassinger dagen før, 31. august.
Kultursenteret har besøk av ungdom både fra andre deler av Bodø, og fra
nabokommunene. Finnes tilsvarende kultursenter for ungdom på Tverlandet og Gimle i
sentrum.
Ønske fra FAU om at ungdomscrewet informerer foresatte på høstens foreldremøter!

SAK 25/17

Læreverk i matematikk
FAU har gjentatte ganger fått spørsmål om å ta opp situasjonen for matematikk for flere
klasser i 8. og 9. trinn. Dette har vært relatert til innføring av nytt læreverk i matematikk for
disse to trinnene i høst.
Orientering v/matematikklærer Ingeborg Sommersnes Andersen
Alle matematikklærerne var med på å velge ut Maximum som nytt læreverk i fjor vår. Pluss
og minus ble vurdert ved alle aktuelle læreverk, og Maximum kom klart best ut. Eksamen
har endret seg de siste årene, og det var også derfor behov for å finne nytt læreverk mer i
tråd med endringene. Bla. er det blitt krav om å kunne bruke geometriprogrammet
Geogebra på data. Dette er programvare som gjør det enklere å forstå og lære geometri.
Maximum har inkludert bruk av Geogebra. Læreverket legger stor vekt på at elevene skal
forstå hvorfor, og ikke pugge seg til lærdom i matematikk. Mye praktisk matematikk, inkl.
gruppearbeid med diskusjoner. Det er også mulig å velge flere ulike strategier for å finne
svaret. Ergo bedre muligheter for tilpasning for hver enkelt elev.
Det er laga små filmer som viser løsning på gitte oppgaver – med visuell visning/praktisk
eksempel parallelt med matematisk ligning. Disse er tilgjengelig på nett og kan også brukes

2

hjemme, for eksempel sammen med foresatte. Verket har konkret og godt verktøy for
tilbakemeldinger til hver enkelt elev om hva de behersker og hva de trenger å trene mer på.
Bl.a. nyttig til halvårsvurderingene.
Mange fordeler med det nye læreverket, men dels et aber med mangel på mengdetrening.
Dette skal bedres ved at det kommer et ekstra nettbasert verktøy.
Utfordring ved HUS at læreverket oppleves ulikt fra lærer til lærer. Det nye verket krever at
man setter seg inn i tilgjengelige hjelpemidler, og tar i bruk nye måter å undervise på. Alle
matematikklærerne ved HUS var med på kursing i forkant i fjor vår, men skolen ser at det er
behov for å følge opp med mer støtte og kurs for å få verket til å fungere slik det er tenkt.
MERK: Forfatterne av boka har sagt seg villig til å komme til HUS for kursing over
sommeren – FAU ønsker at foreldrene inviteres!
SAK 26/17

Foreldrestyrte klasseturer – eget notat med tips og anbefalinger fra FAU fra 2014
Det ble gitt en kort orientering om bakgrunnen for skrivet som FAU laget våren 2014. FAU
mente det var viktig å poengtere at klasseturer (i regi av foresatte) er ment for hele klassen,
og at hovedpoenget er at elevene skal kunne bygge gode relasjoner og få positive sosiale
opplevelser sammen, ikke hvor de drar. Kostbare utenlandsturer har dessverre ved flere
anledninger endt med å ekskludere en eller flere elever i en klasse. Da er det ikke lenger en
klassetur for alle.
Konklusjon: FAU tar opp temaet til høsten og utarbeider konkrete retningslinjer for
klassetur som stadfester noen viktige prinsipper som bør følges. Ønske om at alle klasser de
som allerede har vært på klassetur eller som har noenlunde klart sine budsjetter og
programmer sender eksempler til FAU-styret v/ FAU-leder slik at dette kan deles:
marianne.texmo@gmail.com

SAK 27/17

Valg av ny styrerepresentant
Andrè Meby ble enstemmig valgt inn i styret fra høsten, på vegne av kommende 8. trinn.
Det velges en femte styrerepresentant på høstens første FAU-møte. Det nye styret vil
konstituere seg innen 2- FAU-møte, høsten 2017.

SAK 28/17

Eventuelt
Innspill på aktuelle gjester til høsten: politiets ungdomsteam, skolens helsesøster,
Kultursenteret/ungdomcrewet

Etter møteslutt:
Etter et vellykket samarbeid mellom HUS og Mørkved sykehjem inneværende skoleår vil kafédriften, som 9.
trinn har fordelt mellom seg, fortsette til høsten. Klassekontaktene for 8. trinn hadde et kort møte ang.
kafèdrift ved Mørkved sykehjem til høsten. Nye trinn-koordinatorer ble valgt: Stine Langfjord (8a) og Ann
Merete Mannvik (8b). Disse vil være sykehjemmets kontaktpersoner ved HUS. Hver klasse vil etablere egne
dugnadskoordinatorer i forbindelse med høstens første foreldremøte. Kafèen starter opp i september.

Dato: 06.06.17
Gudrun Hagen, sekretær og Marianne Texmo, styreleder
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