Referat FAU-møte ved Hunstad ungdomsskole (HUS) - 22. oktober 2013
Møtet ble holdt på personalrommet kl 18:00 – 19:40
Tilstede:
Kjetil Bull-Dahl, 8A, Øystein Havig og Irene Ojala, 8B, Marita B. Pettersen, 8C, Cecilie Isaksen, 8D, John
Jakhelln, 8F, Anne Marthe Limstrand, 9A, Rasmus Andersen, 9B, Karin Jørgensen, 9C, Torkel Irgens,
9D, Mariann Kristiansen, 9E, Arnt Inge Johnsen, 10B, Henny Havmo, 10D, Ronny Olsen og Gudrun
Hagen, 10E, Kurt Danielsen, rektor, og Cecilie Fjærli, inspektør.
Meldt forfall:
Ole M. Kristiansen, 8A, Nina Stolpen, 9A, Hill Iren Hargaut, 9B, Bjørn Risbakk og Katarina Wiland, 10A,
Karin Falch Belsheim, 10B, Gøril Aaseby, 10C, Tone Jentoft, 10D.
Saker:
1)
Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent. FAU synes det er greit at innkalling sendes kun via e-post.
2)

Kort gjennomgang av referat fra FAU-møte 30.05.2013. Anbefales å lese gjennom flere
aktuelle saker! FAU-referatene legges ut på skolens nettside:
http://hunstadu.bodo.kommune.no/

3)

Saker fra rektor:


Økonomi; nedskjæring på 100 mill. i kommunen, vil også ramme skolene. Bl.a. vil dette
medføre at lærertettheten kan gå ned. Samtidig har den nye regjeringen varslet en satsing på
dette området. Det blir derfor spennende å se hva som blir realiteten for kommende skoleår.
HUS har i utgangspunktet et budsjett som er svært stramt, og lærere/vikarer prioriteres så
langt mulig.



Kirke og ordning rundt besøk; den nye kirka er nylig tatt i bruk (åpning 20/10-13). Skolen får
benytte kirka i forbindelse med ulike arrangement, som konserter, skuespill etc. Elevene er
invitert til julefortellinger på skolen onsdag 18/12-13. Dersom ønske om å bruke lokaler i
kirka til for eksempel foreldremøte med elever og foreldre (egnet lokale ved siden av selve
kirkerommet) kontaktes daglig leder for kirka, Svein Møllersen;
svein.mollersen@kirken.bodo.no / tlf. 915 93 623.



Trafikksikkerhet rundt skolen; busstoppet nedenfor skolen er fortsatt en utfordring, men det
har blitt bedre etter at fortau har kommet på plass, samt at vegetasjon er tatt bort.
Busstidene er også blitt endret etter at FAU og skolen tok dette opp med fylkeskommunen.
Gjør at det blir bedre tid til å rekke buss etter endt skoledag, og dermed mindre løping over
veien for å rekke bussen.



Nettmobbing; vær obs på nettstedet ASK.fm!! Arena for stygg netthets og mobbing.
Anonyme meldinger. Flere hendelser ved vår skole. Viktig å snakke med ungene om dette!
Skolen gjennomfører antimobbekampanjer, bl.a. et opplegg som heter «Du bestemmer!».
Konkrete saker dukker ofte opp i kjølvannet av disse, og tas tak i.




Avslutning 10. trinn på våren; vil bli i nykirka, med alle elever og foreldre tilstede samtidig.
Tidligere har dette foregått i to puljer i auditorium ved UiN.



Fronter sms; det finnes et opplegg som heter mobilskole, noe et par av Bodøskolene har.
Men pga. innkjøpsstopp er det ikke mulig å kjøpe inn dette verktøyet. Fronter-sms er en

tilnærmet likeverdig mulighet, og noe skolen allerede har tilgang til. HUS har fått tildelt en
sms-kvote av kommunen, og løsningen vil bli testet ut i løpet av dette skoleåret. Løsningen
krever at foreldrenes mobil er registrert. (Innlogging til fronter for foreldrene er mobilnr.)
Andre ting:
 Oppstart dette skoleåret har gått svært bra. Fin oppførsel og arbeidsinnsats på alle trinn.


Skolen kommer til å være stengt fra kl. 10 mandag 28. oktober pga. begravelse og
minnestund for tidligere rektor Dagfinn Krog. FAU mener at dette er greit.



Sjekk nettstedet www.ungdomma.no – tips i fht informasjon om ungdomsklubben ved
Hunstad kultursenter, som har mange gode tilbud på ettermiddags- og kveldstid.
Ønske fra FAU om at politiet, evt. politihøgskolen, kontaktes for å få et informasjonsopplegg
for elevene, og gjerne også foreldrene, om aktuelle tema (rus, nettvett etc.).

4)

Informasjon fra Røde kors om nattvandring. Egen e-post med info sendes ut til alle
klassekontakter som så videresender ut i egen klasse. Foreldre som ønsker å bidra kontakter
Røde Kors direkte.

5)

Valg av representanter til FAU-styret:
Kjetil Bull Dahl, 8A, velges for 2 år. Torkel Irgens, 9D, velges for 2 år.
Vara til styret: Irene Ojala, 8B, velges også for 2 år.
Styret konstituerer seg selv og fordeler oppgaver.

6)

Eventuelt:
Lån av klasserom – kontakt vaktmester Lars Erik; lars.erik.karlsson@bodo.kommune.no, tlf. 75 55 64
45, evt. inspektør Cecilie; cecilie.fjaerli@bodo.kommune.no
Erfaringer med sosiale arrangement, evt. overnatting, for klasser på ungdomstrinnet? Bare
positive erfaringer, lurt å starte i 8. trinn. Bra både for elever/klassemiljø og for at
foreldregruppa kan bli litt kjent. Mange varianter, fra enkle arrangement i klasserommet til
overnattingsturer til Landego, Kjerringøy, Helligvær, Gjælentunet osv. Også mulig å låne
skolen til overnatting. Bratten aktivitetssenter har ulike tilbud og fasiliteter som kan brukes,
evt. leies.
TIPS – nettsider: www.ungdomisvevet.no og www.ungdomma.no
Klassetur – retningslinjer? Tips - se sak 8) i referatet fra FAU-møtet 30. mai. Dette er en sak
det er aktuelt å følge opp videre. Dugnader i forbindelse med innsamling til klassetur er også
en sosial arena for elevene, og en fin mulighet til å bli kjent med foreldrene. Samtidig er det
viktig å ikke legge lista for høyt – målsettingen bør være at alle i en klasse skal kunne være
med. Det viktigste med en klassetur er fellesskap og felles opplevelser.
Datagruppe «Kidsa koder» er på gang. Har fått låne Newtonrommet på skolen. Rasmus
Andersen sender ut info som vi i FAU sprer videre ut i våre klasser. Tilbud til datainteresserte
unger, både jenter og gutter. Opplegget er på fritida, men inneholder litt undervisning også.
Må ha med egen pc (laptop).
Juleball: Dette er en årlig happening for elever ved HUS, som til nå har vært organisert av
sosiallærer Ann Helen Kirkfjell, med god hjelp fra foreldrene som vakter.

Nærmere informasjon vil komme i løpet av november. Arrangementet vil bli i siste skoleuke
før juleferien. Hver enkelt klasse må stille med 3 foreldre som vakter. Det kommer en egen epost med tider og skjema ut til klassekontaktene, som så sender ut info og skaffer vakter i
egen klasse. Skjema med oversikt over hvem som stiller til hvilke tider leveres inn til Ann
Helen Kirkfjell innen en gitt frist. Det vil også bli satt en dato for infomøte for de som melder
seg som vakter.
Neste FAU-møte: Styret lager en møteplan og sender ut melding om dato i god tid. Aktuelt å
vente med neste møte til etter nyttår, med mindre det kommer noe uforutsett som krever et
ekstra møte før jul.

Ref. Gudrun Hagen 22/10-2013

