Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

Møtereferat fra FAU-møte ved
Hunstad ungdomsskole
Sted: Hunstad ungdomsskole, personalrom
Tid: onsdag 5. mars 2014 kl 18.00 – 19.30
Tilstede:
10b Arnt Inge, 10e Gudrun Hagen, 10e Ronny Olsen, 8a 13-14 Kjetil Bull-Dahl, 8b Øystein
Havig, 8c Marita Pettersen 8e Hege A. Iversen, 9d Torkel Irgens, 9b Rasmus Andersen, 8f
John Jakhelln

1) Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjennes uten kommentarer
2) Godkjenning av referat fra FAU-møte 29. januar
Godkjent, med to kommentarer. En som meldte forfall fra forrige møte ble registrert som
ikke møtt, personen var Marita Pettersen. FAU endrer praksis i referat og noterer kun ned
de som møter, men oppfordrer alle å gi tilbakemelding om de ikke kan stille på møtet. Det
er sendt ut mail med informasjon angående Kodeklubben(data)som var etterlyst i forrige
møte.
3) Saker fra rektor:

Økonomi
Skolen har ikke fått noen ekstra midler i budsjettprosessen i forhold til det vi har
behov for til neste skoleår. Rektor påpeker at dette er kritisk for skolen. Saken ble
diskutert i møtet i januar og det er ingen endring i saken. Refererer derfor til
forrige møte angående økonomi og innsparinger/nedskjæringer. Rektor presiserer
likevel at vi har store spesialbehov knyttet til elever fra høsten med særskilte
behov. Dette ligger det ingen finansiering på og skolen vet ikke pr dags dato
hvordan dette skal løses. Vi må ha 27 elever pr 8. klasse fra høsten. Forholdsvis
store klasser. Vi må spare på alt fra kopi, strøm osv. Skolen betaler for
driftsutgifter til kirken. Dette er ikke riktig, men det er ingen målere som kan dele
forbruket på skolen og kirken pr i dag. Dette er meldt inn til kommunen av rektor
og vil bli forsøkt utbedret. Estimerte kostnader blir viderefakturert. Konklusjon:
Styret i FAU ser på saken ang. økonomi og vurderer en henvendelse til
kommunepolitkerne og skolesjefen.
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HUS dag
Onsdag 7 mai er foreløpig satt til HUSdag. Rektor undersøker mulig datokrasj
mot «Vårens vakreste» ved Hunstad barneskole og melder tilbake til FAU.
Dagen vil bestå av stander, salgsboder, underholdning og utstillinger fra elevene
og omvisning i kirken. FAU vil også stille med salgsboder. Dette er eneste arena
for FAU til å ta inn penger. Skolen er ansvarlig for opplegget og vil informere
FAU etter hvert som behovene melder seg og opplegget er klart. Arrangementet
trenger ca 2-3 stk fra hver klasse på dugnad.



Arbeidstidsbestemmelser lærere
Rektor informerte hvor mange timer lærerne har sammen med elevene i
forhold til de fagene de underviser i. Lærerne har en 9,8 timer pr uke som de
kan arbeide hjemme. Dette er det de diskuterer og er uenige om med
organisasjonene. KS ønsker at lærerne skal være mer knyttet til skolen.
Forslaget fra KS er å normalisere lærernes arbeidstid mot en arbeidsuke på 37,5
timer. KS ønsker også å utvide til 45 ukers arbeidsår. Tilbakemeldingen fra FAU
er at vi som foreldre ønsker at lærerne skal være tilgjengelig for elevene når
elevene er på skolen. FAU lederne er innkalt 8 April til et møte sammen med
politikerne og kommuneledelsen samt alle rektorene. Der bør vi ytre vår
bekymring. Fokuset fra FAU må være elevenes beste og undervisningskvalitet.
Konklusjon: Styret i FAU ser på saken videre og vurderer om det skal fremmes
noe skriftlig overfor politkerne og skolesjefen.

4) Søknader fra elevrådet til FAU, jf. sak 5 forrige møte
Det er kommet inn to søknader fra elevrådet om finansiell støtte.
Sak 1: Elevrådet søker om to stk toastjern, til sammen 2000,- kr. FAU vedtar å støtte dette
og innvilger kr 2 000,-.
Sak 2: Elevrådet søker om delfinansiering av skillevegger i dusjene. Rektor innhenter pris.
FAU vedtar å støtte tiltaket med inntil kr 10.000,5) Innspill til saker neste FAU møte 9. april
Gymkarakter - hvordan settes den? FAU ønsker en tilbakemelding/orientering om dette.
6) Oppfølging sak om tips/retningslinjer for klasseturer/klassekasse
Saken flyttes til neste møte. Styret i FAU lager et utkast til tipsliste og eksempler som kan
legges ut under FAU-fanen på skolens nettside.
7) Eventuelt
Ingen saker!
Møtet hevet 19:10. Neste møte 09.04.2014

