Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

Møtereferat til FAU- møte 15.11.16, kl. 19.00-21.00
På personalrommet, Inngang C Lærerfløy.

Til stede
Cecilie Fjærli, Inspektør og rektors stedfortreder.
8A Jonny Gulbrandsen (Stine Langfjord meldte forfall)
8B Ann Merethe Mannvik og Børre Johansen
8C Berit Åsjord og Lena Mellem
8D Mia Husdal
8E Katariina Wiland
9C May Britt Pedersen
9D Marianne Texmo
9E Benedicte Stensrud
10B Laila Ydstebø
10C Gudrun Hagen
Meldt forfall:
Rektor Kurt Danielsen
FAU leder Hallvard Cock
FAU medlem Jørn Remi Thomassen
10A Marit Elveos.
Ikke møtt:
9A, 9B og 10D

FAU minner om at klassene veldig gjerne må stille med 2 REPRESENTANTER på disse møtene. 

Hunstad Skole og Kultursenter 8022 BODØ

Tlf: 75556430

Fax: 75556438

SAKER
Godkjenning av innkalling
-

Skolen beklager sen innkalling, særlig vedrørende informasjon om HUS dagen 14 des. Innkalling
av FAU møte skal normalt skje så snart som mulig etter at klassene har valgt foreldrekontakter.

Godkjenning av referat fra FAU møte 8.mars 2016
-

Godkjent enstemmig. For framtiden vil alle innkallinger fra FAU legge ved forrige referat og link
til FAU sin side på HUS hjemmeside.

1. Velkommen til nye medlemmer. (Cecilie Fjærli, rådgiver)
2. Kultursenter informerer med Ole Thomas Kolberg, daglig leder.
-

Ole Thomas informerer om tilbudet for ungdom mellom 13 og 18 år. Det er tilrettelagt for
ungdomsaktivitet på kveldene tre dager i uka. Det er gratis å låne lokalet om noen har behov.
Email kolole@bodo.kommune.no brukes ved ønske om lån av lokalet til eks private
arrangement for elever/skoleklasser.

-

Det finnes en FB side som heter Hunstad kultursenter. Alle som ønsker å få informasjon om
Kultursenteret oppfordres til å følge denne FB siden (https://www.facebook.com/HunstadKultursenter-240110852708482/?fref=ts).

-

Tlf til Ole Thomas Kolberg (daglig leder) er 97666377.

-

Det er normalt 8-9 trinn som bruker å være der.

-

Åpent Tirs/onsd/torsd kl 17-22. Eller onsd/torsd/fred. (ca annenhver uke) Fredager er det
disco/konsert med åpningstid 19-23.

-

Arrangøren deltar inne men har samarbeid med utekontakten om miljøet på utsiden av
klubben.

3. Informasjon om Juleball 20.desember ved Ann Helen Kirkfjell.
-

Det nye FAU-styret tar kontakt med Ann Helen for å finne ut hvordan skolens juleball kan
arrangeres med større deltakelse fra FAU. Ballet er tidkrevende og Ann Helen og ønsker mere
hjelp fra FAU.

-

Elever i elevrådet sitter i julebordskomiteen. Erfaring viser behov for bedre samkjøring mellom
julebordskomiteen, skolen og FAU. FAU innkaller komiteen på neste FAU-møte for å få mer
informasjon om arrangementet og da særlig de tradisjonelle kåringene som mange foresatte
reagerer på.

-

Elevene betaler inngang på rundt 150 kr. Normalt kommer ca 240 av ca 400 elever.

-

Foreldre deltar med 3 vakter i tre skift under ballet. Forberedelse, til middag og under dansen.
Dette er helt nødvendig for å gjennomføre arrangementet. Ann Helen kaller vaktene inn til eget
møte ca en uke før ballet.

2

4. Lær å mobbe- tilbakemeldinger.
-

Skolen hadde i oktober besøk av Tor Arne Johnsen som holder foredrag om mobbing.
Han jobber til daglig som komiker. Foreldre fra 9.trinn var invitert. Skolen ønsker
tilbakemelding fra foreldre som var tilstede.

-

Det kom tilbakemelding under møtet som var meget positiv over innslaget og anbefaler å ta
slikt igjen et annet år.

-

FAU sin tilbakemelding til skolen er at flere enn 9.trinn burde inviteres på slikt arrangement, at
informasjon må være enda mer synlig og tydelig, særlig i lys av at slike arrangement koster
mye og få foreldre deltok.

5. Utearealet ved Hunstad ungdomsskole, søknad om midler – (Cecilie gir info)
-

Skolen har samarbeid med uteområdekonsulent i Bodø Kommune (Hedvig Pedersen Holm) for
bedre utnyttelse av uteareal utenfor skolen. (på haugen og sletta ved ballbingen)

-

Det er utarbeidet et kart med forslag om amfi (skating el annen aktivitet), hinderløype på
haugen samt akebakke, basketbane er allerede etablert samt ønske om en frihall (20x40 m).
Hallen er mest sannsynlig å få tilskudd til siden det kan planlegges med islegging av
kunstgressbane under tak vintertid. Hallen har åpne vegger og koster 7.9 mill. Den skal kunne
brukes av alle i nærområdet.

6. HUS dag 14.12.16, kantine og salg. (Cecilie)
-

Åpen dag på HUS (Hunstad Ungdomsskole) er i år foreslått av skolen til å avholdes 14.12.16.

-

Dette er FAU sin eneste inntektskilde og blir vanligvis arrangert hvert 3.år.

-

Juleshow av og med elever arrangeres på dagtid for lærere og medelever og på kveldstid for
foresatte og øvrige gjester.

-

Det planlegges aktiviteter på diverse rom på skolen, men FAU etterspør tydeligere informasjon
om hva, hvordan og hvor disse aktivitetene skal skje for bedre å tilrettelegge egne
ansvarsområder.

-

FAU har ansvar for selge varm mat, kaker og kaffe i skolens kantine rett etter skoletid samt
holder loddsalg.

-

Arrangementet varer fra kl 1700 – 2000, for elever og eventuelt andre fra 1630 – 2030.

-

FAU-styret mener at dagens møte og informasjon om dette store arrangementet kommer med
altfor kort varsel. Ca 30% av FAU var ikke til stede under dagens møte og man har derfor også
for svakt mandat til å ta avgjørelser som i høy grad involverer alle klasser.
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-

4 uker er altfor lite tid til planlegging rett før jul. HUS dagen kan med fordel flyttes til januar.
På møtet kom det innspill fra 8.trinn om at FAU vil kunne klare en slik oppgave.

-

Utfordringen er å få nok foreldre til å stille opp siden det er juleball uken etter med tre vakter
pr klasse som skal også skal dekkes av foreldre.

-

På møtet var også en tidligere FAU leder med erfaring fra sist HUS dag (våren 2014). Hennes
innstilling er at det kreves både god planlegging og god tid til grundig informasjon til alle
foresatte for å sikre godt besøk og et vellykket arrangement, både praktisk og økonomisk.

-

Det nye FAU-styret tar stilling til om HUS dagen kan gjennomføres i desember eller januar etter
samtale med rektor. Avstemming ble avholdt hvor 5 klassekontakter var for januar og 4 var for
desember. Tre stilte seg nøytrale. FAU foreslår dermed at skolen fastsetter ny dato etter jul.

-

FAU ber skolen holde FAU-styret løpende orientert om planene for arrangementet og ønsker
en god kommunikasjon mellom HUS komiteen og skolen.

-

Det må snarest gis informasjon til alle foreldre om at de må stille med noen kaker, vakter og
premier så snart forslag til ny dato er klar fra skolens side.

7. Kafedrift Mørkved sykehjem
-

Marianne Texmo i FAU styret informerte om samarbeidet med Mørkved sykehjem om kafédrift
i sykehjemmets egen kantine. I vår bestemte FAU at dette skal tilfalle 9. trinn. Initiativet
kommer fra Mørkved sykehjem, som stiller med lokale, prosedyrer og utstyr. Klassene selger
mat, logg og står ellers fritt til å arrangere bingo eller andre kulturelle innslag til egen inntekt
for egen klasse.

-

Det er etablert en ordning for 9 klassene som arrangerer kafe hver lørdag fra 11-14. Prosedyrer
for innkjøp og arbeidsfordeling er utarbeidet og gjort tilgjengelig for kontaktpersoner fra hele
trinnet. Hver klasse har ansvar for 5 påfølgende lørdager og dugnaden fordeles internt slik at ca
5 elever møter hver gang i følge med 1 foresatt. Så langt viser erfaringene at kafedriften gir
gode inntekter til klassekassa.

-

En flott mulighet for beboerne og deres pårørende ved å ha denne kafeen på stedet. Meget
bra!

-

Klassekontakt for 9D anbefaler alle klassene til å etablere en egen dugnadskomite som sørger
for å planlegge/organisere inntekt ifm klassetur/arrangement

8. Skoleturer kontra foreldrestyrte turer.
-

9.trinn har en gym tur hvor de overnatter ute. Dette er en arrangert skoletur.
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-

10.trinn har som regel en tur arrangert av foreldre. Foreldre kan søke om fri fra skolen, dette
blir dokumentert fravær. Ved eventuelt besøk på Stortinget telles det ikke som skoledag med
mindre en lærer er med. Det ligger et skriv om foreldrestyrte turer på hjemmesiden på FAU på
HUS.

-

Siden kravene til Stortinget blir innskjerpet fra 8.trinn dette året og fremover ønsker FAU at
skolen tar stilling til om dette kan være en fremtidig skoletur, eventuelt ved hjelp av foreldre.
(innskjerpingen består bla av at klassen må reise tur/retur samme dag)

9. FAU møteplan og SU møte.
-

Møteplan for FAU: Det planlegges 3 møter til ila skoleåret 2016/2017. Ett møte til før jul 2016
og to møter på våren 2017. Neste FAU-møte er fastsatt til 12. desember. Saksliste vil foreligge
minimum 1 uke i forkant og foresatte kan til enhver tid melde inn egne saker til FAU-styret!

-

Møteplan for SU (skolens samarbeidsutvalg): Det er vanligvis 2 møter per skoleår. Rektor
fastsetter møtedatoer, men FAU foreslår at disse sees i sammenheng med FAUs møtedatoer
hvis mulig.

Møtet består av to representanter fra FAU/foreldrerep , to elever, rektor, inspektør og en politiker pluss en
vara. For Hunstad ungdomsskole er dette følgende personer:


Politisk medlem SU: Ingrid Torstensen (AP)



Politisk varamedlem SU: Lars Vestnes (H)
-

Tilbakemelding fra FAU til rektor: SU-møter må kunngjøres i god tid slik at FAU rekker å stille,
minimum 1 ukes varsel.

10. Valg av nytt styre.
-

FAU styreleder Halvard Coch og nestleder Laila Ydstebø går av etter to år med styreverv.

-

Sittende FAU styremedlem Marianne Texmo og Jørn Remi Thomassen sitter 1 år til.

-

Det velges minimum to nye styremedlemmer. Styret konstitueres i eget styremøte.

-

Følgende nye FAU-representanter er valgt inn i styret:

-

o

For 10 trinn Gudrun Hagen

o

For 8 trinn Jonny Gulbrandsen og Børre Johansen

Dersom øvrige FAU-representanter ønsker å stille til styreverv er dere hjertelig velkomne til å
melde interesse! Vi avholder konstituerende styremøte onsdag 30. november kl 18:00

Referent/avtroppende nestleder
Laila Ydstebø
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