FAU møte Hunstad Ungdomsskole torsdag 1.oktober 2015
Tilstede:
Rektor Kurt, Inspektør Cesilie og 17 foreldrerepresentanter.
Det var mange nye 8.trinn foreldrerepresentanter. Kjetil Bull-Dahl sitter i FAU styre og fortalte litt om
hvordan FAU jobbet og hvordan saksgangen er mellom skole og FAU.
Nytt fra rektor:
Innkjøp:
Starten på 2015 har gått bra. Skolen har kjøpt inn en mengde nye bøker (til norsk, matematikk,
engelsk, fransk og spansk). Budsjettet har vært halvert de to siste årene og det har vært trange tider.
Bruk av sykkelhjelm:
I neste FAU møte vil rektor gå gjennom ordensreglementet. Det forteller blant annet at elevene ikke
er pålagt å bruke sykkelhjelm på vei til skolen men at skolen sterkt anmoder bruk av hjelm.
Foreldrene er ansvarlige for hjelmbruk til og fra skolen. Skolen er fremdeles ansvarlig for elevene på
vei til/fra skole og håper alle bruker hjelm. Det har vært to sykkelulykker i høst. Begge med skader og
begge var uten sykkelhjelm bruk. På alle turer i skolens regi vil det påbys å ha sykkelhjelm.
Skolemiljø:
Rektor påpeker at det har vært noen mobbesaker på skolen og det er via sosiale medier. ASK og KICK
er steder hvor slik mobbing foregår og han påpeker at det er 17 års aldersgrense for bruk av KICK..
«Blikking» er en ny form for mobbing som foregår hvor de blir sett stygt på.
Det er ikke lov å ta bilder av hverandre og legge på sosiale medier. Foreldre oppfordres til å ta
kontroll på elevenes mobil. Sjekk hvis mulig og snakk om mobilvett.
Mobilbruk:
Skolen vurderer å ha en prøveordning med å forby mobil i skoletiden. For eksempel å ta inn mobiler i
skoletiden eller gi anmerkning ved forstyrrende bruk. Eventuelt bruk av mobilhotell hvor mobilene
låses inn. Snakk gjerne med foreldene om dette på foreldremøter. FAU støtter et slikt tiltak og ser på
muligheten til å støtte økonomisk hvis det trengs.
FAU støtte:
I elevrådsmøtet er det tatt opp et ønske om en drikkefontene i 10 trinn fløyen. FAU ser på om dette
kan støttes økonomisk.
FAU støtter prosjekter som er til elevenes fordel. Som for eksempel til nye dusjvegger til dusjene som
snart kommer på plass.
FAU får hovedsakelig inn penger fra HUS-dagen som arrangeres hvert 3.år. Juleballet gir ingen
inntekt. Ellers får FAU ingen tildeling og bruker ca. 40 000 kr årlig i støtte til elevenes fordel.
FAU har egen hjemmeside som ligger under Skolens hjemmeside. I noen møter noen representanter
fra politi, utekontakt eller ungdomssenteret som informerer om ulike prosjekter og arbeid for
ungdom.
Juleball:
Det blir skoleball i desember og det styres av FAU med meget god hjelp av skolens rådgiver Ann
Helen. Juleballet er organisert for alle trinn på ungdomsskolen. Alle foreldregrupper må stille opp til

dugnad med vakt og lignende. Nærmere info kommer til foreldrerepresentanter.
Det oppfordres til moderat pengebruk på klær og utstyr til juleballet.
Klassetur:
Noen anbefaler klassetur tidlig i 10 trinn. Det gir en fordel av at klassen får viktig sosial tid sammen.
Det gir et godt grunnlag for resten av året. Det kan søkes støtte for tur til Stortinget med faglig
innhold. (dessverre får kun 60% denne støtten av de som søker)
En klasse fra 10 trinn har nettopp vært i Oslo med besøk på Nobelsentert, Tusenfryd, Stortinget og
vært publikum på Senkveld. Dette hadde et budsjett på ca. 115 000 kr og de fikk støtte på ca. 45 000
kr gjennom Storting turen (flybillett + 1 overnatting).
Flaskeinnsamling har vært hovedinntekt for de resterende 70 000 kr.
Det anbefales å ha nøkterne mål for klassetur. Det finnes mange flotte turer i nærområdet og det
trenger ikke være så dyrt å reise. Klassene er forskjellige og det er ikke alle som har de samme
ressursene i foreldregruppen. Vi er enig i at Norge er bra å reise i.
FAU har retningslinjer for klasseturer som ligger på hjemmesiden.
Klassetur er et helt privat arrangement som skolen ikke har bestemmelsesrett i. Elevene må selv søke
om de trenger en dag fri for å reise. Høstferie er en god tid å reise i. Husk å ta godt vare på elever
som trenger ekstra ressurser med hjelp, medisiner etc.
Eventuelt:
HUS og rus – det har vært elever som har røykt, snust og brukt narkotika gjennom årene ved skolen.
I 2014 og 2015 er det ikke kjent at noen elever har drevet med røyking. Dette er positivt.
Kafeen på ungdomsklubben er åpen annenhver fredag. Mer informasjon rundt klubben finnes på
«ungdomma.no».
Hvis noen klasser ønsker det kan sikkert leder for ungdomskafeen komme å informere. De har også
en Facebook side.
- http://ungdomma.no/?ac_id=93
Det er lov å stikke innom kafeen for oss voksne for å se hva våre barn holder på med på kveldene på
kafeen og diskotekene. Veldig bra tiltak.
Valg til FAU styret:
To sitter på valg (Torkel Irgens som leder og Kjetil Bull-Dahl som nestleder) og to sitter et år til (Laila
Ydstebø og Hallvard Cock).
Nyvalgte medlemmer ble Jørn Thommassen for kl 8A og Marianne Texmo for kl 8D.
Vi takker for samarbeidet for avtroppende leder og nestleder.
Det er ikke bestemt om det blir et nytt FAU møte før juleballet eller ikke men det blir i så fall
annonsert minst to uker før møtet.

Laila Ydstebø, referent.

