Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

1. FAU-møte ved HUS 2018/2019
Tid:
Sted:

Torsdag 27. September, kl. 18:00 – 20:00
Personalrommet, HUS

Til stede:
Referent:

8d, 8e, 8d, 8b, 9a, 9a, 8f, 8a, 9d, 9b, 10c, 9e, 10e, 8b, 10d, 10a, 10d, 10b,
9d, 9c, 9b, Cecilie
Morten Reintz

SAK 23/18

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

Innkallingen ble godkjent uten kommentar. Det var ikke noe referat til godkjenning denne gangen.
Referat fra 31.05.2018 blir lagt ut på skolens hjemmeside.
SAK 24/18

Hva betyr det å være i FAU?

Andree ønsket velkommen til nye medlemmer og ga en muntlig beskrivelse av FAU-rollen.
Informasjon blir også lagt ut på hjemmesidene under FAU. Det ble også gitt en kort orientering om
KFUB, SU og andre beslektede organer. For å styrke samarbeidet mellom skolen og FAU,
planlegger nå FAU-styret nå FAU-møtene sammen med rektor og inspektør.
SAK 25/18

Orientering fra rektor

Inspektør stilte i rektors sted:
-

Introduksjon til 8.klasseforeldrene om oppstart, sosialt liv, karakterer. Alt i alt en god
oppstart, med oppstartsproblemer på normalt og forventet nivå. Disse vil dempes utover
høsten

-

Liten utfordring med «arrangerte slåsskamper» etter skolen (tilnærmet brytekamper med
tydelige regler som blant annet at det ikke er lov å slå), filmet og lagt på Snap-kanaler til
enkelte klasser. Dette representerer ikke lenger et problem.

-

Lærerne skryter av flotte ungdomsgrupper.

-

Forespørsel om orientering om det «nye» læreverket i matematikk: Maximum. Til forskjell
fra Grunntall, er det mindre mengdetrening og mer forståelse. Første kull som har vært
gjennom Maximum går ut nå. Det er to år til vi vet sikkert, men ting kan tyde på at det nye
læreverket gir bedre forståelse (= mer tilpasset det VGS forutsetter). Litt endringsmotstand
har det vært, men inntrykket er at skolen nå har vent seg til det nye verket.
o Verket har vært i drift i tre år nå og skolen har underveis satt i gang tiltak som har
forbedret mattelærernes forhold til Maximum og opplevelsen av effekt.
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o To 10.-klasseforeldre har inntrykk av to svake 10.klasser i matte. Inspektør mener
halvårsvurderingene kommer til å holde et godt nivå.
o På neste FAU-møte vil rektor gi en oppdatering på hvordan tiltakene for å styrke
lærernes kompetanse har fungert
-

Skolens IKT-arbeid: To av trinnene har nå egne PC’er. Siste trinn får etter nyttår. Fronter er
borte, nå kjøres innleveringer i Teams og OneNote. Visma Flyt er innført. Her kommer
fravær og halvårsvurderinger.
o Skolen v/Hanne (Visma Flyt-superbruker) vil orientere om denne løsningen i neste
FAU-møte.
o Inspektør sjekker opp hva som er beste kanal for foreldre å melde fravær (flere
lærere sier epost eller SMS er best på grunn av arbeidsflyten i Visma Flyt). Ønsket
er en standardisering av praksis for alle klasser.

-

HUS-dagen: Det blir ikke HUS-dag i år. I 2020 blir HUS 40 år. Det blir satt opp et spesielt
jubileumsarrangement høsten 2019 eller våren 2020.

-

Juleball: Tradisjon med juleball uka før jul. Skolen ved rådgiver har pleid å arrangere på
Universitetet (klassene stiller med vakter). Unntak i fjor da arrangementet ble på
Mørkvedhallen.
o FAU beslutter at juleballet i 2018 skal arrangeres på universitetet/Samfunnet.

-

Ordensreglementet finnes på hjemmesidene (p.t. under «Aktuelle Dokumenter»). Elevene
er kreative, og reglementet dekker ikke alle eller nye eventualiteter. Inspektør henstiller til
foreldrene å støtte opp under skolens tiltak når skolen ser seg nødt til å komme med
ekstraordinære reaksjoner som ikke er dekket av reglementet.
o FAU gir sin støtte til at skolen får legge til «e-sigaretter g liknende» under punkt 8 i
ordensreglementet.

-

Skolen har fått Psykisk helserådgiver og pedagogisk rådgiver.

-

Skolen har vurdert det slik at det er enkelte ulemper ved å følge tidligere forslag om å legge
ut skolens beredskapsplaner og tiltak ved hendelser på hjemmesiden. Skoleledelsen skal
vurdere om en fornuftig mellomting kan være å distribuere disse til FAUs medlemmer.
Intensjonen med å få ut denne informasjonen er at foreldrene skal ha nødvendig kjennskap
til hvordan skolen håndterer speielle hendelser, og bidra til å dempe omfang av rykter eller
annen usikkerhet. Styret diskutere dette videre med skoleledelsen og kommer tilbake til
saken på neste FAU-møte.

-

Det etterlyses felles kommunale beredskapsplaner og retningslinjer for eksempelvis rus.
Relevant sak for KFUB, og Andree tar saken videre der.

SAK 26/18

Orienteringssaker fra FAU

Kafédrift på Mørkved Sykehjem: Alle 9.klasseforeldrene i FAU melder seg inn i FaceBook-gruppa
«Café Liv og Røre, ansvarsgruppe» og organiserer seg innbyrdes der. FAU anbefaler dog at hver
klasse får så mange sammenhengende lørdager som mulig slik at det blir enklere med
vekselkasse, brus fra forrige helg, etc.
Sak om klassetur og FAUs føringer for disse utsettes til neste møte.
Møteplan: FAU-styret har bestemt seg for å redusere antall FAU-møter til to før nyttår og to etter
nyttår. Plan med datoer kommer på epost og skolens hjemmesider.
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SAK 27/18

Orientering fra Hunstad Kultursenter

(ble tatt før sak 26/18) Cecilie orienterte om første diskotek, som hadde gått veldig greit etter at de
hadde doblet bemanningen. Da hadde de kapasitet til også å følge med utenfor.
-

Meldinger fra 8.klasseforeldre om at deres barn var redde for 9.klassinger eller større
ungdom som sto utenfor og røyket. Lene Wisth forteller at Utekontakten er innom av og til,
men ikke fast. Lene orienterte også om at de forskjellige ungdomsklubbene er koordinert
slik at de ikke har arrangement samme dag.

(ble deretter overtatt av Siri fra KS etter sak 26): Orientering om KS, FRUKT, Gimle, Tverlandet og
Saltstraumen ungdomshus, muntlig samt skriv delt ut i møtet.
-

Forslag om å invitere Natteravnene til neste møte følges opp av Andree.

SAK 28/18

Eventuelt

Ingen saker til Eventuelt.
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