Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

REFERAT, 1. FAU-møte ved HUS 2017/2018
Tid:

Tirsdag 19. september, kl 19:00 – 21:00

Sted:

Lærerrommet, HUS

Rektor ønsket velkommen og så startet Hunstad Kultursenter med en gang med sin presentasjon:





Amalie og Øyvind fra crewet ved KS startet med å presentere seg og startet med å vise en film fra
Hunstadfestivalen som ble arrangert i september. Denne filmen er dessverre ikke tilgjengelig på nett
enda. Men vi håper på at den vil komme senere.
Videre fikk vil litt generell om åpningstider og aktiviteter. Anbefaler alle å sjekke hjemmesiden for KS
for å se mer. http://bodo.kommune.no/enheter/hunstad-kultursenter-article38801-342.html
Informerte også at crewet består nå av 15 ungdommer i alder 13 – 16 år. Og de er med på å arrangere
forskjellig
2 representanter fra FRUKT var der også for å informere. Er i høstferien i år. Begynner å bli fullt, men
fortsatt 20 plasser ledig (av totalt 80 plasser)! http://www.bodofrukt.no/

SAK 28/17

Godkjenning av innkalling

Marianne Fikk ordet. Innkalling ble godkjent. Og det kom ingen sak til eventuelt.
Tilstede: Skolens ledelse ved rektor Kurt Danielsen, inspektør Cecilie Fjærvoll og rådgiver Ann Helen, 10a,
9a, 9b, 9d, 9d, 8c, 8a, 8a,8d, 8b,8b, 10d, 8e, 9b, 9c.

SAK 29/17









Rektor ønsker velkommen og orienterer om saker fra skoleledelsen

Ordensreglement og mobilreglement ble nevnt at skal tas som eget punkt på neste møte.
Det er kjøpt inn nettbrett/PCer alle i 8 trinn leaset inn. Med alt av utstyr. De håper å få utvidet tilbudet
etter hvert til å gjelde flere klasser i årene som kommer. I tillegg er nettverket på skolen betydelig
oppgradert nå.
Ny look på skolen. Mye er malt utvendig. Tagging fjernet. Og gjort en jobb med maling innvending også.
Rektor skryter av ny vaktmester Raymond Karlsen.
Oppgradering av varme og ventilasjon er også utført.
Ordfører Ida Pinnerød har vært på besøk med undervisningssjef Tore Tverbakk. Elever viste rundt på
skolen. Så ble ordfører og skolesjef grillet av 10 klassene.
Læringsvenner og høringsvenner i alle klasser. Vi får sendt informasjon senere.
Nye valgfag: Betongarbeid er nytt valgfag. I tillegg blir negledesign tilbudt som del av design og
redesign. Begge er mulig blir elevbedrifter
Det er blitt kjøpt inn vanndispensere. Kald og varmt vann. En i hver trinn.
Hunstad Skole og Kultursenter 8022 BODØ

Tlf: 75556430

Fax: 75556438








Skolen er skofritt område. Alle er anbefalt å kjøpe innesko. Husk merk alt av sko og annet man har
liggende. Alle elever har tilgang til eget skap. De må skaffe egen hengelås.
Mattelærerne har vært på Geogebrakurs (utdype hva dette er?)
Skolen skal ha personaltur til Barcelona. Studie og teambuildning. Dagene de er borte jobbes inn på
forhånd
Har hatt en mobbesak. Som er håndtert og sendt fylkesmannen.
Valgfagplan ligger i fagplan fra direktoratet. Kan sjekkes der.
Mat og Helse. Gammelt og slitt kjøkken. Venter på midler for å oppgradere. Skal få nytt utstyr neste
budsjettår. Det vil si i januar 2018.

SAK 30/17
-

DAGENS GJEST: Hunstad Kultursenter

Se informasjon i starten.

SAK 31/17

Orientering og evt oppfølging av saker fra forrige skoleår

•

Skolens årshjul (inkl. møtedatoer for skolens samarbeidsutvalg). Det jobbes videre med dette fra
skoleledelsens side. Rektor vil påse av årshjulet blir tilgjengelig via skolens hjemmeside, på forsiden og
som egen fane. Dokumentet vil være under stadig utvikling og man ønsker innspill fra både SU og FAU
ift hva som bør tas med. Og det vil komme tilgjengelig med tiden.

•

Nytt læreverk i matematikk – skolens oppfølging (kurs mm). Stemninga er god i matteseksjonen.
Lærerne har akseptert at dette læreverket gjelder nå. Lærerne blir oppdatert i løpet av høsten. Skolen
har byttet lærer i en klasse der det trengtes. Grunntall brukes enda til hjemmelekser, mye grunnet at
foreldre kjenner bedre til dette.

•

Klassetur: FAU samler inn og gjør tilgjengelig erfaring og opplegg fra tidligere turer. Og håper på å få
lagt mye informasjon ut til andre ettersom man får informasjon. Skolens regler blir lagt ut. Men husk at
det finnes også regler og muligheter til støtte som er utenfor skolen som gjerne kan søkes opp. Dette
gjelder for eksempel Stortinget, hvor man kan søke om reisestøtte til besøk:
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Omvisninger/oversikt-overomvisninger/Reisetilskudd/

•

Infoskriv om dagsoppdrag – skolens oppfølging ift kriterier og avgrensninger: Alle dagsoppdrag skal
godkjennes av rektor. Brukes i faget musikk, ifb med Filmfest Salten og i faget Mat og helse. Gruppene
skal settes opp fra skolen side. http://klassetrivsel.no/no/forside.aspx relasjoner elev/elev, samt
relasjoner lærer/elev. Skolen har benyttet dette tidligere, men er for første år pålagt. Foresatte bør
informeres vedrørende dette.

SAK 32/17
•

Innkommende saker:

Innmeldt forslag om Livsmestring som valgfag / som tema i skolehverdagen. FAU etterspør hvordan
skolen jobber når de vurderer nye valgfag og vil gjerne vite hvordan vi kan komme med innspill. Rektor
framhever temaet som viktig for skolen, men utelukker(?) at psykisk helse kan tas inn under faget
Utdanningsvalg. Skolen vil gjerne samarbeide videre med FAU for å finne gode arenaer der livsmestring
kan tas opp i skolehverdagen. Saken følges opp på neste FAU-møte. Rektor vil i mellomtiden undersøke
hva de enkelte klassene gjør ift dette temaet.
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•

Post til FAU: Magasinsalg for å finansiere f.eks. klassetur (a la =Oslo). FAU-leder ber om tilsendt
vareprøve og presenterer konseptet på neste FAU-møte.

•

KFUB = Kommunalt FAU /Styringsorgan for alle FAU i Bodø kommune. Bestilling til kommende årsmøte:
Kan vi rekruttere noen fra Hunstad Ungdomsskole? 2 november. Skal settes kommunalt FAU da. Ca. 6
stk. Ønsker svært gjerne at noen fra HUS kan stille!

SAK 33/17

VALG av nye representanter til styret samt konstituering av nytt styre

Jørn og Marianne ønsker å fortsette i styret ett år til. Ble vedtatt.
Ett nytt styremedlemmer ble valgt:


Morten Reinz fra 8 trinn

SAK 34/17


Styret setter møteplan på førstkommende styremøte, onsdag 27. Det vil bli planlagt totalt 6 møter
inneværende skoleår.

SAK 35/17






Økonomi

Ca. 30000 igjen på FAU sin konto. Sist bruk roser til 10 klassene. Kurt sender billag for Roser til Børre.

SAK 36/17



Forslag til møteplan for FAU 2017/2018

Eventuelt

Årshjul mellom VGS/HUS legges på hjemmesiden til HUS.
Kjøring av foreldre i skoletiden. Avhengige av foreldre? Bodø kommune har busser. Men er ofte opptatt
pga. barnehager osv. De prøver om muligå finne annen løsning. Men dessverre ofte avhengige av
foreldre.
Planer for området bak skolen. Midler inndratt da nettet på skole ble utbygd. Hedvig må finne ut når
dette evt blir gjort.
HUS-Dagen blir egen sak på neste møte
Lene Wisth har sagt seg villig til å være med i SU. Første møte i SU bli i månedsskiftet
oktober/november. Trenger bare å få avtalt med politiker først.

Jørn-Remi Thomassen
Referent
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