2. FAU-møte ved HUS 2018/2019
Torsdag 15. November, kl. 18:00 – 20:00

Tid:

Sted:

Personalrommet, HUS

8a: Charlotte Skyrud, 8e: Linda Jacobsen Sørensen, 9d: Ketil Eiane, 8b, 8d: Jannicke
Rokka, 9c: Stig H. Rasmussen, 9e: Evelyn Dalberg, 10a: Janne M Ellingsen, 9a: Mona
Kilen og 10e Tone Merete Åseng
Hanne Thomassen,Cecilie Fjærli, Kurt Danielsen
Andree Meby, Viggo Albertsen
SAK 29/18

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

Ingen kommentarer
SAK 30/18


Orientering fra rektor

Dato for SU-møte og referat forrige møte


sender innkalling til 28/11 -ønsker innspill på saker innen mandag



Fått nettet på plass i dag – vil oppdatere pc for de som blir kastet ut, disse må tankes
på nytt. Skolen har ikke fått gjort det de ønsker, bla matematikk



Tyveri fra låste skap: kodelåser med 3 siffer er for dårlig slik at penger og andre ting
er blitt stjålet. Innført at elevene får gå på do i friminutene.



Ikke merket rus og stoff rundt skolen, men har hatt politiet ved tverrfaglig team for å
orientere. U18 og felles ansvar; foreldre må passe på, når barna kommer sent hjem
kan de ha ruset seg og blitt edru igjen - nb lukt. Ingen skoler eller miljø som utmerker
seg. Politiet melder det er blitt mer vanlig med utprøving av hasj - høres forlokkende
uten hang over osv, men har opplevd at elever går rett i depresjon.



Mobiltelefon: sammenligner med å lærte å sykle, men ikke lært regler for å bruke
mobiltelefon.


Mange foresatte sjekker ikke bruken. Ved ulovligbruk kan den bli beslaglagt
av politiet, med ulovlig innhold: blir den destruert. Foresatte må tenke på
handlingene bak beslagleggingen, ikke på at telefonen blir ødelagt.



Politiet villig å komme FAU.



Fra debatten:
o

Vanskelig ved at det meste forsvinner - kan sjekke logger osv, men
vanskelig å grave frem siden det ligger ikke noe der (snap osv)

o

Lære hvordan få frem


Følte at krenket privatlivet: redd for han -gå inn, ellers ikke



Mener kan sjekke uten å si ifra

o

Ungene opplagt på skolen? Når de er tilgjengelig hele natta - snappes
hele natta.

o

Ved besøk fra politiet: Invitere alle, ikke bare fau.


o

HUS ikke først i prioriteringen, men først Salten - Fauske

Rektor oppfordrer foresatte til få snap med tilgang



Mange slite psykisk helse – depresjon /skolevering. Skolen har fått psykologisk
rådgiver i hel stilling (Anita Johnsen):skolen er obs på ca 20 elever.



Resultater etter kompetanseheving i nytt læreverk Maximum


Vært kursing med forfatterne og ikke motstand blant de ansatte.
o



begynt med ekstra innsats før eksamen i 10, og det blir et tilbud på
kveldstid - kommer info.

Alle klasser med i Maximum smartbok som skal gi mengdetreningen.
o

Lærer elevens nivå, går øker og ned i nivå automatisk.


Kan jobbe hjemme, men foresatte kan være oppmerksom på
distraksjoner mens de jobber



Med i IBS,: inkluderende barnehage og skolemiljø, skal besøke UDIR i januar - se
godt og trygt skolemiljø



Samarbeidsmøte om skolestrategien; elever, ansatte, tillitsvalgte, rektorer osv - FAU
skal kurses. Kommer på hjemmesiden (Strategi for Bodø skolen)





FAU oppfordrer FAU- medlemmer og alle foresatte å lese denne



Fra forrige gang: beredskapsplan: ligger på hjemmesiden:
https://hunstadu.bodo.kommune.no/getfile.php/Skoler/Hunstad%20ungdomss
kole/Dokumenter/Beredskapsplan%20Hunstad%20ungdomsskole.pdf

Orientering om Visma Flyt Skole v/Hanne


Alle foreldre fått melding fra avsender med 19 siffer. Dette kan foresatte bruke
til å sende melding til kontaktlærerne. Lærerne på skolen får det på mail og i
Visma Flyt. Lærere svarer ikke direkte på sms,
o

NB systemet takler ikke smiles - ikke bruk tommel opp osv.



Film om Visma Flyt Skole hjem dialog:
https://www.youtube.com/watch?v=szmf5AB0iv8




Skolen ønsker tilbake melding om problemer.
Administrasjonen for skolen vil overføre informasjon/ elevmappen til
kommunens arkiv/saksbehandlingssystem



Foresatte kan endre egen info - NB kontaktinfo må være korrekt - ring ved
behov for hjelp
o

Varselinnstillinger: foresatte kan få melding om fravær osv

o

Foresatte oppfordres til å snakke med eleven før man ringer skolen om
merknader osv








Hvor fort får lærer beskjed? send beskjed i systemet – kontaktlærer vil se
denne når vedkommende er på pc. Ved behov for umiddelbar beskjed: ring
kontoret

Spørsmål om telefontid: rektor har snakket med personalet og lærerne vil heller ha
fortløpende kontakt med foresatte – ring ved behov
Halvårsvurderingene til jul og vår blir ikke sendt ut på papir. Mener noen foresatte at
de mangler noe? - ta kontakt.
Spørsmål fra FAU som ikke er avklart:



Referater fra kontaktmøter
Vurderinger og karakterer fra prøver: må hakes av i systemet- rektor ikke
bestemt ennå



SAK 31/18



Møteplan FAU 2018/2019


Orienteringssaker fra FAU

Lagt ut på hjemmesiden, 17. januar og 14.mars. Det blir avklart senere om det
blir møte i mai.




Klasseturer-går ut. Orientering kommer senere pr mail




SAK 32/18 Orientering fra styremøte i KFUB
Styre for alle kommunale FAU hadde møte 25/10 -2018
 Sliter m kontinuitet
 Så på restliste fra i fjor
Undervisningssjef Tore Tverbakk orienterte om skolestrategi og fagfornyelsen (se
udir.no)
 Skolene svarer på innspillsrunde om læreplanene, skolene jobber med
innføring neste år og nye læreplaner gjelder fra høsten 2020
 Årshjul - jobber med felles årshjul og felles regler for FAU og foreldrekontakter
i Bodø kommune - blir likt mellom skolene







Neste møte 10/12-2018

Seivåg: orienterte om byplan for ny bydel: tanker rundt nye bymiljø - kommer
mer info fra Tore Tverbakk
o Eks barnehage: lage uteareal for aktivitet hele døgnet
o

Samarbeidsmøte 1/10: får oppsummering fra Morten Reintz senere:
innkalling kom på kort varsel slik at Morten deltok fra FAU

o

Foreldremedvirkning ny skole Mørkvedbukta; Tore usikker på om FAU
Støver er koblet på -Støver er det, ifølge foresatt med barn på den
skolen.





o

Natteravning: Røde kors er positive og vil bistå for å komme i gang.
Må skje innen rammeverket – de vil stille med en og vi med to:
foreligger instruks og taushetserklæring. Informerer politiet om
vandring og eventuelle hendelser.
 videresender når vi får mer info
 Usikker på neste arrangement - vi sender dato - da stiller de
opp. FAU må stille med to voksne til disko hver 14. dag.
 Ans: 9a: Mona Kilen og 10e Tone Merete Åseng.

o

Henvendelse til Bodø kommune om planer for rusforebygging før FAU
etterspør skolen; har ikke behandlet svaret ennå.
 Må være på banen: rusforebyggende plan har fjernet de
eksterne bidragene -ikke felles føringer og overlatt til skolene
selv.
 Styret vil be rektor forberede noe til FAU

SAK 33/18 Eventuelt
FAU får egen nøkkel til skolen
Fra foreldremøte 8e
 Ulikt hvordan informasjon kommer til foresatte
 eks Info om slossing/brytekamper/hendelser
o Dette er kanskje løst gjennom innføring av Visma Flyt Skole
o Vært drøftet tidligere, og informasjonsbehovet er avhengig av
hendelse og holdes på lavest mulig nivå
 Klasse-trinn-alle?
 Skolen har rammeverk og vurderer
nødvendighet


Epost har tidligere vært kanal

