Møtereferat FAU møte ved
Hunstad ungdomsskole
Sted: Hunstad ungdomsskole, klasserom til 8a
Tid: tirsdag 1.desember 2015 kl 19-20.30
Tilstede: kl.8c, 8d, 8e, 9a, 9b, 9d, 10a, 10b, 10c, 10d, 10F.
Fraværende: kl.8a, 8b, 8c, 9c, 10e.
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Saker:
Godkjenning av innkalling:
- godkjent.
Godkjenning av referat fra FAU-møte 1.10.2015:
- godkjent.
Status juleball 2015 av rådgiver Ann Helen Kirkfjell:
Juleballet er 18 desember 2015 på kantina/universitet.
Ann Helen starter i sept med forberedelser. Elevrådet tar ut elever som sitter i juleball styret.
Styret bestiller musikk og ordner til juleballet.
Ca 270 av 400 elever bruker å delta.
Billetter legges ut for salg ca en uke før på skolen. Den koster kr 150 og dekker mat og drikke til maten. De blir stemplet på
skolen som angir gyldig billett. Drikke under dans i Samfunnet dekkes av elevene.
Ann Helen sender ut info til FAU når billetten blir lagt ut for salg på skolen.
10 klasse foretar diverse kåringer under ballet.
Ann Helen minner om at informasjon om vaktene blir innsendt til henne. Infomøte om juleballet for de aktuelle foreldre blir på
personalrommet 10.desember 2015 kl.19.
FAU takker Ann Helen som gjør denne jobben rundt juleballet. :o)
Møte mellom FAU og rektorer 20.oktober 2015:
FAU leder og nestleder deltok under denne samlingen for Bodø som ble holdt på Bodøsjøen skole.

FAU økonomi:
FAU er organisert under skolen og derfor disponerer skolen kontoen som FAU midler er tilknyttet. Ønsker FAU å styre
økonomien selv må den omorganiseres til egen virksomhet. Dette blir tema på neste FAU møte.
Vi skal ha vel 40 000 kr på konto i dag. Vi etterspør en virksomhetsrapport fra skolen på denne kontoen.
Dugnad til klassetur:
FAU leder har mottatt bekymringsmelding angående noen klasser som arrangerer lotteri som innsamling. Etter å ha vært i
kontakt med lotteritilsynet har vi avdekket følgende:
Lotteri som innebærer å selge lodd på innsamlede donerte/kjøpte gaver for å trekke disse på et senere tidspunkt er ikke tillatt
for skoleklasser.
En basar hvor premier blir trukket samme dag og loddprisen er max 5 kr er tillatt for skoleklasser.
Se link fra Lotteritilsynets sider:

https://lottstift.no/lotteritilsynet/lotteri-i-norge/lotteritypar/smalotteri-2/
https://lottstift.no/lotteritilsynet/lotteri-i-norge/lotteritypar/basar/

FAU er enig i at vi må overholde regler angående denne form for innsamling. Reglene er også vedlagt dette referat.
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Eventuelt:
- Mobilbruk på skolen – FAU ber alle klassene ta et standpunkt til dette. Kan det være aktuelt med en prøveperiode med
mobilfri skole og/eller Mobilhotell (hvor elevene kan låse inn sine mobiler i skoletiden).
- Det kom en bekymringsmelding fra noen foreldre om at det forekommer fest hvor ungdommer i 9. og 10.klasse har deltatt og
hvor det har blitt konsumert alkohol utover natten.
Det snakkes også om at det forekommer salg av hasj og rusbrus til ungdommer utenfor kultursenteret på fredager da de har
åpent.
FAU henstiller foreldre til å stikke innom når ungdommene er der. Gi beskjed til rett instans dersom man ser forhold som må tas
opp. FAU vil snakke med utekontakten og natteravnene angående Hunstad området.
Alle er enig i at vi oppretter god kommunikasjon mellom foreldre og skole dersom man registrerer slike forhold.
Barnevernet blir nok kontaktet dersom politiet rykker ut og avslutter fester hvor barn under 16 år er tilstede.

