Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

Referat 3. FAU-møte ved HUS 2018/2019
Tid:
Sted:

Torsdag 31. Januar, kl. 18:00 – 20:00
Personalrommet, HUS

Til stede:
Forfall:

8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9e, 10c, 10d, 10e
8e, 9d, 10a, 10b

SAK 01/19

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.

Innkalling og referat ble godkjent uten endringer.

SAK 02/19
•

Orientering fra rektor

Orientering ved helsesykepleier Kari og psykisk helserådgiver Anita.
o

Barna er helserettslig myndige ved fylte 16 år. Fram til da er det den helsefaglige
arbeiderens skjønnsmessige vurdering hvorvidt hjelpeplikten opphever
taushetsplikten.

o

Saker tas ikke direkte med psykisk helserådgiver, men går via andre (typisk
helsesykepleier eller skolens ledelse).

o

Orientering om PIS (Plan for Implementering av Samtalegrupper for skilsmissebarn i
skolen). Tilbud ved behov. Barn (og foreldre) kan ta kontakt via helsesøster og
tverrfaglig team. Tilbudet er for tiden begrenset for 8. trinn. Skriftlig informasjon
kommer.

o

Ganske høyt trykk: p.t. har helsesykepleier 23 elever som hun følger opp fast. Det
er mulig det blir ventelister, men ingen blir avvist.

o

Begge jobber alle dager, men Anita dekker Kjerringøy og Alberthaugen i tillegg til
HUS.

o

www.dubestemmer.no (nettested for nettvett)

o

Stor del av seksualisert innhold på digitale plattformer, helt fra og med 8. trinn.

o

Ca 50 % av ungdom har fått uønskede bilder av seksuell karakter.
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Tlf: 75556430

Fax: 75556438

o

•

Forslag: Foreldremøter med digital deling som tema. Multiple profiler. Hvilke
plattformer som benyttes. Erfaringer med slike temamøter er at foreldrene blir
tryggere på at de kan sette grenser for barnas mobilbruk.

Ingeborg som er lærer for 8B orienterer om Maksimum
o

Bruker lang tid på hvert tema.

o

Fokusert på forståelse framfor mengdelæring.

o

Diskusjonsoppgaver bidrar til at eleven blir trygg på matematisk språk.

o

Mye praktiske og kreative oppgaver.

o

Gode ressurser tilhørende læreverket.
•

•

•

Filmer til alle kapitlene: google "Maksimum elevbank"

o

Smart øving. Dynamiske oppgaver ut fra elevens nivå.

o

Avgangskull melder at videregåendematten er "enkel" når de har vært gjennom
Maksimum.

o

Ingeborg holder kveldsundervisning for 10. trinn før tentamen og eksamen.

Kurt supplerer:
o

Alle lærerne støtter opp om Maksimum.

o

Enkelte lærere supplerer med mengdetrening fra Grunntall, men det betyr ikke at de
har gått tilbake til dette læreverket.

Kurt går gjennom matematikkresultatene for HUS på
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer
/hunstad-ungdomsskole?orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=4&fordeling=2
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Sensitivity: Internal

o

Det er skolens vurdering at resultatene i snitt ikke viser noen negativ trend som har
sammenheng med innføringen av Maksimum.

o

Tilbakemeldingen fra 10.klasseforeldrene er at det likevel er ønskelig å få vite om
det er store forskjeller mellom klassene på 10. trinn før vi kvitterer ut saken. Det kan
hende 10. trinn går OK men at enkelte klasser sliter. Det er fint å få dette avklart.

o

Cecilie finner fram fordelingen av karakterene mellom klassene på 10. trinn og
ettersender disse eller presenterer dem på neste FAU-møte.

3
Sensitivity: Internal

•

Rektor orienterer videre:
o

ANT (alkohol, narkotika og tobakk)-undervisning finnes ikke lengre. Ligger
innebygget i alle fag, mest samfunnsfag.

o

HUS ligger 3,3 lærere under det som er lærernormen.
•

Mangelen er knyttet til budsjettering. Denne statistikken vil forhåpentligvis og
øyensynlig føre til at HUS blir tilført flere midler.

o

SU-møte er booket til onsdag 13. februar.

o

Årshjul på hjemmesiden: Dette har blitt utsatt til fordel for elevrettet arbeid
(mobbing, fyrverkeri, stinkbomber). Kommer tilbake i neste møte.

o

Innmelding av dagsfravær: Det avklares at foreldrene skal melde inn dagsfravær i
Visma.

o

Nedlegging av Innsatsteamet:
•

HUS har ikke hatt stor nytte av Innsatsteamet. Det har vært mest brukt på
barnetrinnet.

•

Det er opprettet en avdeling på Alberthaugen for mellomtrinnet.
Sannsynligvis er det her midlene er flyttet.

•

For mobbesaker bruker rektor helsesøster, skolekontoret, Politi, Felles
Ansvar, Konfliktrådet og Fylkesmannen. I liten grad Innsatsteamet.

•

(Det presiseres at teamet er ikke vedtatt nedlagt, men midlene er vedtatt
flyttet).

•

FAU tar rektors redegjørelse angående innsatsteamet til orientering.
Arbeidet fortsetter i KFUB.

SAK 02/19

Orientering fra FAU

SAK 03/19

Orientering fra styremøte i KFUB

•

Orientering fra styremøte i KFUB:
o

Skolestrategiplanen og skolesamarbeidet

o

Hvordan jobbe med elevundersøkelsen

o

Rusforebyggende arbeid i skolen

o

Nytt styremøte mandag 4.02. Tema: Felles rammer for FAU-arbeid.

SAK 04/19
•

Eventuelt

Eventuelt:
o

Kafédrift på MOAS (9. trinn)
•

Burde desember kuttes ut til neste år?
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o

•

Tips når det er dødtid i kafeen: Gå opp i etasjene med kaken, selvfølgelig i
samråd med personalet.

•

Facebook-gruppa er en god arena for erfaringsdeling.

Klassetur
•

Ble hengesak: Tone-Merete (syk i dag) kommer tilbake til denne i neste
møte 14. mars.

Saker til neste møte
•

Hvilken rolle skal FAU ha ift KS/Natteravnordningen?

Aksjonsliste
Aksjon

Ansvarlig

Frist

Få årshjulet ut på hjemmesidene til HUS

Kurt

Neste møte

Statistikk som viser fordelingen av resultatene i statistikk mellom
klassene på 10. trinn

Cecilie

Neste møte

Sak om klassetur

Tone-Merete

Neste møte

Neste FAU-møte er torsdag 14. mars 18.00-20.00
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