Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

2. FAU-møte ved HUS 2017/2018
Tid:
Sted:
Til stede:

Mandag 30. oktober, kl 18:30 – 21:00
Lærerrommet, HUS
Skolens ledelse v/ rektor Kurt Danielsen og rådgiver Ann Helen, klassekontakter fra 8c, 9c, 9e,
10e, 8a, 8a, 10d, 9d, 9b, 8d, 8e, 8d, 9a, 8b, 9b, 9c, 10a

SAK 37/17

Innkalling og referat fra forrige møte godkjent med følgende merknad:
I henhold til vedtatte rutiner legges møtes referat ved ny innkalling.

SAK 38/17

Orientering og oppfølging av tidligere saker v/ FAU-leder
-

SAK 39/17

Orientering om saker fra skoleledelsen v/ rektor
-

SAK 40/17

Skolens forslag til mobilreglement fikk full støtte fra FAU
Skolens forslag til ordensreglement fikk full støtte fra FAU

GJEST: Politiets ungdomsenhet orienterte om sitt arbeid.
-

SAK 41/17

Skolens årshjul må blir lagt på hjemmesiden snarest. Rektor påser at så skjer.
Rollefordelingen i styret ble presentert.
Tips om dugnader for å tjene penger for klassene ble delt.
Klassekontaktene på 10. trinn oppfordres til å dele budsjetter, regnskap og opplegg fra
klasseturer slik at erfaringer og tips kan komme nye klasser til gode. Send til
marianne.texmo@gmail.com. Styret vil legge informasjonen på skolens hjemmeside.

Se vedlagt presentasjon, som inneholder det som ble gjennomgått.

HUS-dagen
-

-

-

-

Dato: Torsdag 14. desember 2017
FAU er ansvarlig for kafedrift. Dugnadsoppsettet ble vedtatt ihht styrets innstilling, men
med følgende endringer:
o 8. trinn tar alle vaktene på juleballet, 20 vakter over to skift.
o 9. trinn tar 20 vakter på HUS-dagen.
o 10. trinn tar kun 10 vakter på HUS-dagen, pga belastningen med loddsalg/-trekning.
Ellers ble forslaget vedtatt som beskrevet i saksframlegget, inklusive følgende
forberedelsesaktiviteter:
o 8. trinn baker 30 kaker.
o 9. trinn kjøper inn mat i henhold til saksframlegget.
o 10. trinn fikser 60 gevinster og arrangerer loddsalg og loddtrekning på selve dagen.
FAU har nedsatt en hovedkomité med koordineringsansvar for dugnaden. Styrets
representant er Morten Reinz og koordinatorer for forskjellige klassetrinn er:
o 8 trinn
Siv Åsan Bakken 8D
o 9 trinn
Alf Edgar 9E
o 10 trinn
Tone Merethe, 10E
o Kommunikasjon
Marianne Texmo
Morten Reinz innkaller koordinatorene til møte den 13. november 18-19

SAK 42/17

Skoleball – før jul eller over nyttår?
-

SAK 43/17

Kontaktmøter/klassetrivsel
-

SAK 44/17

Styrets orientering v/ Andrée
FAUs innstilling var å flytte datoen til over nyttår i den hensikt å fordele dugnadsmengden
bedre.
Elevrådets innstilling v/Øyvind elevrådsleder var fortsatt juleball iom at det ses på som en
naturlig avslutning for elevene og har lange tradisjoner.
Saksopplysning: UFO legges ned ved nyttår, dermed:
Enstemmig vedtak: I tråd med elevenes ønske blir det juleball torsdag 20. desember.
Rådgiver Ann-Helen tar seg av praktisk forarbeid.
Foresatte på 8. trinn fordeler dugnadsansvaret mellom seg. Samtidig, og som ledd i denne
arbeidsfordelingen får 8. trinn mindre dugnadsbelastning ved HUS-dagen. En slik rullering
av oppgavene per trinn vil utjevnes over 3 skoleår.

FAU etterspør skolens evaluering av kontaktmøter: For eksempel: Foreligger det noen
evalueringer av gjeldende praksis? Er praksis lik på alle trinn og i alle klasser?
Rektor informerte om hva opplæringsloven sier om kontaktmøter, se vedlegg
Rektor ønsker at man på 8 trinn avholder kontaktmøter med hver av kontaktlærerne, altså
samtale med den ene på høsten og den andre på våren. Dette for at elev og foresatte blir
kjent med begge. På øvrige trinn blir disse møtene med elevens egentlige kontaktlærer.
Det skal foreligge en fremtidsplan for eleven, ikke kun en nåtidsstatus.
Styret i FAU utarbeider en spørreundersøkelse i samarbeid med skolen slik at man bedre
kan se hva foresatte mener om dagens ordning.
Rektor ønsker tilbakemelding om noen ikke syns møtene fungerer.
Klassetrivsel-undersøkelsen ferdig ca 1 nov. Resultat blir fulgt opp av skoleledelsen
Elevundersøkelsen skal være ferdig 9 januar. Vi får info fra skolekontoret i neste FAU-møte.

Kommunalt FAU, vi etterspør kandidater til nytt styre.
I skrivende stund er HUS representert i det kommunale FAU-styret med to foresatte. Styret
består av i alt 7 foresatte:










SAK 4517

Økonomi
-

SAK 46/17

Vanja Johannessen, Hunstad ungdomsskole
Svetlana Hansen,
Saltvern skole
Kenneth Viken,
Tverlandet skole
Linda Fagervik,
Skaug Oppvekstsenter
Iselin Brenna,
Alstad barneskole
Siv Marit Siverstsen, Skolen i Væran
Turid Tveraabak,
Støver skole
Vararepresentant:
Anders Utgård, Saltvern skole
Vararepresentant:
Andrée Meby, Hunstad ungdomsskole

FAU Anbefaler elevråd å søke om støtte til underholdning ved juleballet (maks 5.000 kr)

Eventuelt
-

Spørsmål om å høre på musikk under prøver og ved stille arbeid. Svaret er nei, basert på
skolens mobilreglement.

-

FAU ser om Politiet kan komme og holde foredrag for alle foresatte på skolen.

Referent: Jørn-Remi Thomassen
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