Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

Møtereferat fra FAU-møte ved
Hunstad ungdomsskole
Sted: Hunstad ungdomsskole, personalrom
Tid: onsdag 9. april 2014 kl 18.00 – 19.40
Tilstede: 8F Jon Jakhelln, 9A Marte Limstrand, 9B Hill Iren Hargaut, 9D Torkel Irgens, 10B Karin Belsheim,
10D Henny Havmo, 10E Gudrun Hagen + rektor Kurt Danielsen og inspektør Cecilie Fjærli
1)

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

2)

Godkjenning av referat fra FAU-møte 5. mars
Referatet ble godkjent uten kommentarer. Oppfølging fra sist FAU møte:
- Ang. økonomi ; styret ønsker kopi av regnskap og budsjett forslag. FAU er særlig opptatt av
elevene med særskilte behov og nedtrekk i ressurser for disse, samt reduksjonen i materiell.
- Ang. arbeidstidsbestemmelser; styret har drøftet saken og konkludert med at det er lett å bli
politisk i denne saken. FUG (foreldreutvalget for grunnskolen) på nasjonalt nivå følger saken.

3)

Orientering fra fellesmøte FAU og skoleledere i Bodø kommune 8. april
2x pr år, felles møte mellom politikere, rektorer og FAU ledere. Tema:
Skole-hjem samarbeid, skolestrategi 2012-2015/målsettinger og tiltak. Lite info fra KFUB
(kommunalt foreldreutvalg Bodø/FAU kommunalt). Vi etterspør mer info om hva de gjør, og en
bedre kommunikasjon. Jarle Løvland, leder, har varslet mer info ut til de enkelte FAUene. KFUB
følger saken om økonomi i skolen og har direkte dialog mot politikerne.
Tema om FAU har årshjul, vist til eksempler. HUS ønsker å få SU(samarbeidsutvalget) på HUS opp å
gå. SU består av 2 fra FAU, 2 fra adm, 2 lærere, 2 elever (elevråd) og 1 politiker. 2 møter pr år.
SKU - Skolebasert kompetanse utvikling - tema på FAU til høsten. Svært positiv satsing på
kompetanseløft i ungdomsskolen. Alle lærere med. Fokus på deling av erfaringer og kunnskap.
Klasseledelse viktig tema, HUS har «Lesing i alle fag» som satsningsområde. Tips- perm utarbeidet.
Resultat; lærerne blir flinkere til å dele gode erfaringer. God respons fra elevene – nye, artige
læremetode som motiverer. Bodø kommune har ansatt 4 ressurslærere i 40% stilling hver som er
tilgjengelig for alle Bodø-skolene/spesielt ungdomstrinnet.

4)

Kroppsøvingskarakter – hvordan settes denne?
Ferdighetsbasert? Antall? Resultat? Alle lærerer har felles fagmøte, utg pkt er kunnskapsløftet;
holdning, innsats, fremgang i faget vektlegges. Idrettsaktivitet, forklare og utføre . Friluftsliv, kart og
kompass, friluftstur inkl overnattingstur. Trening og livsstil. Førstehjelp.
Hvordan er den generelle kompetansen i kroppsøving på HUS? Bra i flg. rektor. Flere har årsenhet
idrettsfag. Kroppsøving blir tema på planleggingsdag 22. april.
Konklusjon: Innspillene fra FAU om for sterkt fokus på prestasjoner for karaktersetting tas med til
temadagen for drøfting. FAU peker også på at det bør etableres et tettere samarbeid mellom

Hunstad Skole og Kultursenter 8022 BODØ

Tlf: 75556430

Fax: 75556438

gymlærere på ungdomsskole og vdg skole. FOKUS må være på aktivtetsglede og mestring for den
enkelte. Svært viktig med tanke på utfordringer rundt inaktivitet og stillesitting – og senere
livsmestring for den enkelte.
5)

Oppfølging av bevilgede midler fra FAU - tiltak satt i gang?
2 stk toastjern kjøpt inn. Anbud innhentes på skillevegger i dusjen. Mål at dette er klart til
skolestart til høsten. FAU kan vurdere å bevilge mer penger, men må da få en ny søknad når anbud
på plass.

6)

HUS dag 7. mai – organisering av dugnad
7. mai kl 17:00 – 19:30. 2x forestillinger av Show, 8. trinn: utstilling Kunst og håndverk, 9. trinn:
nyhetssendinger, fremvisninger, salg av knekkebrød, 10. trinn: visning av filmer. + div aktiviteter.
Alle elevene skal være tilstede i min 2 timer. Skolen følger opp med forberedelser med å klargjøre
skolen, rydding ute og lign.
NB! Informasjon om HUS dagen er avgjørende for å få masse folk til å komme. Inspektør sender
ut info som spres via lærerne/elevene. I tillegg sender FAU-styret ut mail om at det blir HUS dag.
Behov for dugnad i forbindelse med kafèsalg og lotteri. Inntekten går til FAU. Sist HUS-dag (3,5 år
siden): 3x salgsstand m middag, kaker, kaffe og saft, lotteri. Hver foreldrekontakt blir bedt om
ordne med 2 foreldre på dugnad + 3 ulike kaker pr klasse. (NB merk langpannene med navn). 4 stk
gevinster pr klasse (verdi 50-100 kr). Aktuelt med et enkelt loppemarked av gjenglemte klær,
smykker og lign.
FAU-styret utgjør kafè-komite, John Jakhelln fra FAU stiller i tillegg. Komitemøte 24. april. FAUleder inviteres til skolens arrangementskomitè etter påske.

7)

FAU møte før sommeren? Evt. dato og saker?
Torsdag 5. juni kl 1800-1930. Oppsummering HUS dagen, invitere med repr. fra elevrådet, valg av
ny leder, oppfølging av saken om dusjvegger.

8)

Klassekasse/klassetur- tipsliste (eget vedlegg)
Utdelt skriv om tipsliste/starthjelp, sendt med innkalling til møte 9. april 2014. Legges ut på skolens
hjemmeside under FAU sin side.

9)

Eventuelt - ingen saker meldt

Ref. - FAU-styret

