Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

Referat FAU-møte ved HUS 18.04.2018
Sted:

Lærerrommet, HUS

Tilstede: 10e, 8a, 8a, 9d, 9a, 8e, 8c, 10a, 10d, 9e, 10a, 8b, 10c. Andree, Rektor, Inspektør.
SAK 09/18
-

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Innkalling og forrige referat godkjent.

SAK 10/18

Oppfølgningspunkter fra FAU leder

-

Skolemiljø kommer under Rektors orientering.

-

Oppfølgingsmøte mellom FAU og skolen er gjennomført.

-

Møte i SU. Forslag for dato er satt.

-

Rutiner for hendelser ved skolen. Rektor skal få lagt ut informasjon vedrørende dette på
skolens nettside.

SAK 11/18

Orientering om saker fra skoleledelsen v/ rektor

-

Skolemiljøsituasjonen er rolig på 9. og 10. trinn nå. Skolen får god hjelp fra Politi og
Felles ansvar. Elevene oppfører seg eksemplarisk.

-

HUS har fått flere nominasjoner på filmfest Salten

-

Skolen har fått 128 nye datamaskiner til 10. trinn.

-

Bassenget har vært punktert, men vil være klar til bruk i løpet av kort tid

-

Løsningen ”Klassetrivsel” er nå innført i alle klasser, og blir fast del av alle elevsamtaler
fra høsten. FAU ønsker at dette orienteres nærmere om på første FAU-møte til høsten,
herunder hvordan dette skal benyttes i elevsamtaler der foresatte deltar

-

Visma er åpnet nå for alle foresatte. Informasjon om dette er gitt på arbeidsplaner.
Foresatte som evnt ikke har fått tilgang be kontakte skolen.

SAK 12/18

Elevundersøkelse gjennomgang

-

Resultatene fra undersøkelsen ble presentert, i hovedsak på samme måte som tidligere
år. Det ble denne gang lagt vekt på positive resultater. FAU etterlyste også denne
gangen en bedre tilpasning av presentasjonen i tråd med innspill fra i fjor og innspill i
forkant av møtet.

-

Skolen sier det er mye sensitiv informasjon i materialet og at dette påvirker måten dette
presenteres på.

Hunstad Skole og Kultursenter 8022 BODØ

Tlf: 75556430

Fax: 75556438

SAK 14/18

Gjest fra Hunstad Kultursenter (KS) Ole Thomas

-

Ole Thomas informerte litt generelt om situasjonen på KS

-

Siste året en gruppe ungdommer som tilhører «KS gjengen» som er en gjeng som ikke
har annen tilknytning til KS. Spesielt fra sommeren i fjor har det vært større bevegelse i
området rundt. Dette er ikke ungdommer som er inne på KS, men andre.

-

KS har ikke noe aldersgrense, men hovedkjernen er i ungdomsskolealder. Det er
strenge krav til de som skal være ressurspersoner.

-

KS-ansatte gjør sitt arbeid inne på KS, og har liten kapasitet til å sjekke utenfor da
ressursene er begrenset. Det har tidligere vært en ordning med natteravner utenfor.

-

Inne på KS skal det fortsatt være foresatt-fri sone. Men de ønsker svært gjerne å ha
noen på utsiden. Foresatte holder seg i nærområdet, og går rundt der. Dette må
organiseres. Det holder ikke med at noen muligens tror det er noen der. Og de som går
bør være «uniformert»

-

Det åpnes for 7 klasser etter påske. Og det er åpent diskotek annen hver fredag.

-

Gi gjerne tilbakemelding til Ole Thomas om dere hører noe. De ønsker svært gjerne å
vite om det skjer noe spesielt i nærområdet.

-

Dette er en sak til oppfølging.

SAK 15/18

Evaluering HUS-Dagen

-

Kort evaluering ved Morten vedrørende HUS-dagen. Det kommer en egen
oppsummering senere, som også er egnet til bruk ved neste HUS-dag

-

Overskuddet ble 10.340,- ifølge rektor.

-

Det er rom for forbedring i skolens planlegging og koordinering av de oppgavene som
tilfaller FAU.

SAK 16/18
-

Søknad fra Kantinen

Styre fikk fullmakt til å ta en avgjørelse på søknaden.

Referent
Jørn-Remi Thomassen
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