Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

REFERAT, 4. FAU-møte
Tid:

Torsdag 1. februar, kl 19:00 – 20:30

Sted: Personalrommet, HUS

SAK 01/18

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte. OK

Frammøtte klassekontakter: 8a, 8a, 8c, 8c, 8e, 9a, 9b, 9b, 9c, 9d, 9d, 10a, 10a, 10c, 10d
Fra skoleledelsen:

Kurt Danielsen og Cecilie Fjærli

Forfall:

8b, 8d, 9e, 10b, 10e

SAK 02/18

Orientering og oppfølging av tidligere saker v/ FAU-leder

1. Styret initierer evaluering av HUS-dag og juleball – sak for neste FAU-møte
2. Spørreundersøkelse ift kontaktmøter – sak for neste FAU-møte

SAK 03/18

Orientering om saker fra skoleledelsen v/ rektor

Bakgrunn for saken:
I januar mottok FAU flere henvendelser, der foreldre meldte bekymring for skolemiljøet og
etterlyste informasjon fra skolen om disse. Bekymringenene bygget derfor på informasjon fra
elever og andre foreldre om konkrete hendelser på skolen. Hendelsene er knyttet til alkohol og
andre rusmidler, hærverk, ulovlig deling av bilder på sosiale media og forekomst av skabb.
Samtidig som FAU mottok disse henvendelsene, meldte rektor om at han ville informere nærmere
om dette på første FAU-møte. FAU-leder hadde et forberedende møte med rektor om temaet.
Rektor informerte om følgende:
§

HUS har et fantastisk godt skolemiljø! Det er innkjøpt nye pc-er til hele 10.trinn, det er
installert kort-terminal i kantina (med påfølgende dobling av omsetningen) og dusjvegger er
straks montert i jentegarderoben. I uke 8 (vinterferieuka) arrangeres nok en gang FRUKTuka, se: http://www.bodofrukt.no/frukt-22/ for påmelding og mer informasjon.

§

Rektor karakteriserer hendelsene på skolen den siste tida som enkelthendelser, som må
håndteres varsomt i henhold til taushetsplikten.

§

Konkret om de aktuelle hendelsene:

o Det er meldt om to hendelser som omfatter alkohol. Ett tilfelle i skoletiden og ett/flere
tilfeller ifm juleballet. Det første ble håndtert ihht skolens rutiner, og elevene ble
informert på skolen. Det andre tilfellet vil inngå som del av den felles evalueringen
FAU, skolen og elevene skal ha av juleballet
o Det er meldt om ”en håndfull” hendelser knyttet til bruk og omsetning av (hasj?).
Politiet er involvert i alle sakene. Det er også Felles ansvar
o Det er kjennskap til en eller flere grupper på sosiale media som driver med uønsket
deling av bilder av elever på skolen. Politiet er involvert i saken
o Tilfeller av hærverk er håndtert av skolen
o Ett enkelttilfelle av utbrudd av skabb er håndtert. Alle foresatte har mottatt brev fra
helsesøster
o En økning i uønsket aktivitet utenfor kultursenteret når det er arrangementer der
etter skoletid
§

Skolens rutine er å involvere politiet i alle hendelser av straffbar karakter. Skolen involverer
også apparatet ”Felles ansvar” i slike situasjoner (les mer om dette på ansvar.salten.no)

§

Iverksatte tiltak som f eks mobilforbud og økt omfang av inspeksjoner er midlertidige

Etter rektors orientering om enkeltsaker ble det åpnet for diskusjon (60 min). Her følger noen
konkrete innspill og forslag fra klassekontaktene:

Fra debatten, SAK 03/18:
•

FAU mener at skolens mangel på informasjon har bidratt til å øke rykteflommen.

•

FAU savner et planmessig, rusforebyggende holdningsarbeid ved Bodøskolene generelt og
HUS spesielt.
o

Rektor svarer: Politiets rusforebyggende team skal komme med opplegg til både elever
og foresatte (på kveldstid). Få med Felles Ansvar!

•

FAU ønsker informasjon om hvilke rutiner som slår inn når og hvordan.

•

FAU mener at skolen må ta tak i problemene mens de enda er håndgripelige.

•

FAU etterlyser Samarbeidsutvalget (SU), et organ hvor nettopp foresatte, elever, ledelse og
personale drøfter felles utfordringer og da særlig det som gjelder skolemiljø.

•

Forslag: Hva med kommunikasjonsrådgiver ved skolekontoret som man kunne rådføre seg
med når man havner i situasjoner der informasjonsplikt og taushetsplikt kan kollidere?
o

•

Rektor svarer: Dette vil skolen undersøke nærmere.

Oppsummering ved FAU-leder:
o

Vurderes rutinene som gode nok?

o

Er rutinene godt nok kjent? HUS bør vurdere å gjøre rutinene for slike hendelser bedre
kjent for de foresatte, eksempelvis ved å bruke skolens hjemmesider, skolens
facebookside og i som del av årshjulet, der skolemiljøet settes i fokus. FAU vil følge opp
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dette, samt vurdere hvordan kunnskap om disse rutinene i tillegg kan formidles
gjennom FAU og foreldrekontakter i klassene.

•

o

Sentral problemstilling for skolen: Er hendelsene på et ”normalnivå” eller har vi avvik?
Ved avvik bør skolen erkjenne at de har en informasjonsplikt overfor elever og foresatte
som ikke bør tilsidesettes på grunn av taushetsplikt, men behandles ihht til gode rutiner.

o

Per i dag oppfatter FAU at skoleledelsen framstiller en normalsituasjon – i motsetning til
det flere foresatte opplever som alvorlige avvik. Det er derfor avgjørende å etablere en
felles forståelse av situasjonen.

Spørsmål fra rektor: ”Kan FAU lufte interessen blant foresatte ift å bidra som natteravner når
Hunstad Kultursenter avholder diskotek?”
o

•

FAU vil ta dette opp som sak ved neste møte, og ber om mer informasjon fra skolen.

Rektors kommentarer til referatet:
o

Elevene er lei av at noen svært få elever gir hele skolen et dårlig rykte

o

Alle hendelser er tatt tak i og følges opp

o

Dersom skolen blir kjent med ulovlig deling av bilder på sosiale medier, vil dette bli
anmeldt til politiet

o

Samfunnsavdelingen i kommunen har ikke kommunikasjonsrådgivere som kan bistå
skolen

o

Rektor er ikke kjent med at det begås hærverk på skolen

o

Mht rusforebyggende arbeid, er den gamle ANT-undervisningen fjernet. Tema som rus,
tobakk og skolemiljø er lagt inn i flere fag som KRLE, samfunnsfag, norsk og naturfag. I
tillegg har helsesøster egne timer med hygiene og samliv. Løsningen
www.dubestemmer.no benyttes i alle klasser av våre lærerstudenter

SAK 04/18

Orientering fra styremøte i kommunalt FAU v/ Andrée Meby

Viktige saker i KFUB:
•

Bodø kommunes kommende skoleutviklingsplan (2018-2021)

•

KFUBs mandat, vedtekter og møtefrekvens.

•

Best Practice: Det nyvalgte styret i KFUB har mål om å etablere rutiner og møtepunkter der
skolene kan høste av hverandres (gode) erfaringer.

NB: Vi trenger ny representant / vara fra Hunstad u-skole fordi sittende representant er flyttet. Her
oppfordres alle foresatte ved skolen melde sin interesse!
Ta kontakt med FAU-leder for mer informasjon.

SAK 05/18

Økonomi og årshjul

FAU mangler innsikt i den økonomiske situasjonen. Rektor svarer: Tallene kommer innen neste
FAU-møte!
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SAK 06/18

Eventuelt

FAU har mottatt søknad om støtte til kantinedriften. Styret lager saksinnstilling til neste møte.

Marianne Texmo
Referent

VI MINNER OM DE NESTE MØTENE:
Onsdag 18. April kl 18-20

og

Torsdag 31. Mai kl 18-20
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