Bodø kommune
Hunstad ungdomsskole

Referat FAU-møte ved HUS 29.11.2017
Sted:

Lærerrommet, HUS

Tilstede: 10a, 10c, 10e, 10e, 10d, 8b, 9d, 9c,9c, 10d, 9e, 10b, 8d, 8a, 8e, 8a, 10d, 8c, 8e,9d.
Rektor.
SAK 47/17
SAK 48/17

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Innkalling og forrige referat godkjent, men vi gjør oppmerksom på at juleballet er
onsdag 20 desember.
GJEST: Skolesjef Tore Tverbakk orienterer om Elevundersøkelsen

-

Skoleporten.udin.no alle resultater for 7 og 10 trinn ligger offentlig her.

-

Elevene skal høres, det er lovpålagt gjennom barnekonvensjonen. Den er koblet opp
mot satsningen til skolene i Bodø kommune.

-

Alle i Bodø fra 5-10 klasse er med i undersøkelsen hvert år. Det er kun 7 og 10 trinn
som offentliggjøres. Men kommunen ønsker å se helheten for hver klasse hvert år.

-

Undersøkelsen er et nyttig refleksjonsverktøy når de ser hva andre svarer. Spesielt i
forhold til mobbing.

-

Var rektormøte for Bodø kommune i oktober, hvor undersøkelsen ble diskutert.

-

Frist for årets undersøkelse er satt til 5 januar.

-

Viktig at ikke bare resultatet fra undersøkelsen blir sett på. Men at dette jobbes med
gjennom hele året. Gjerne i foreldremøter og lignende. Hva mener skolen at vi som
foreldre bør gjøre. Hvordan kan vi hjelpe med undersøkelsen.

-

Viktig at ungene vet at undersøkelsen er anonym.

-

Alle kontaktlærerne skal gå gjennom spørsmålene og forklare hva de betyr. Gjennom
dette prøver man å få ungene til å oppfatte spørsmålene likt. Uavhengig av skole og
klasse.

-

Klassetrivsel.no en undersøkelse HUS jobber mye med. Vi foreldre kan gjerne
etterspørre på kontaktmøte og evt. foreldremøte. Denne kan tas flere ganger. HUS tar
denne på høsten og på våren.

SAK 49/17

Orientering og oppfølging av tidligere saker v/ FAU-leder

-

Års hjulet er kommet på skolen hjemmeside. Er et arbeidsdokument, så skal ikke være
nøyaktig i forhold til alt som skjer.

-

Ønsker flere erfaringer og budsjett fra 10 klasseturer.

Hunstad Skole og Kultursenter 8022 BODØ

Tlf: 75556430

Fax: 75556438

SAK 50/17

Orientering om saker fra skoleledelsen v/ rektor

-

Spesialsak. Kurt fyller inn hva han mener er fornuftig

-

9c var på grottevandring. Kom dessverre sent hjem. Grunnet at de ble stående fast k en
ulykke. Men alle fikk mat og kom i god behold hjem.

SAK 51/17

HUS-dagen: Dugnadsfordeling og praktisk gjennomføring v/ Morten

-

14 desember fra 17 til 20+ (Morten fyller evt inn noe)

-

Vi gjorde gruppearbeid på møtet.

SAK 52/17
-

Kontaktmøter/klassetrivsel v/ Andrée (oppfølging av sak 43/17)
Styret lager et utkast til undersøkelse. Etter dette å videre til FAU og skolen. Viktig at vi
klarer å skape engasjement fra foreldrene. Dette følges opp etter nyttår.

SAK 53/17

Klassekasse; hvordan sikre ryddig økonomistyring?

-

Må stå på privat kontor så lenge man ikke har org nummer.

-

Skatt må betales av den kontoen står på.

-

Hva skjer om personen kontoen står på dør?

-

Kan man bruke skolen konto? Det må i så fall avklares med skolen.

-

Hunstad Fotballklubb har løsning for konto og VIPPS. Marianne (c sjekker opp hvordan
de løser dette.

SAK 53/17
-

Økonomi v/ Børre
Kurt måtte dra før dette, så derfor ingen ny info. Men det er ikke blitt brukt noe. Eneste
er at FAU har sagt at juleballet kan få 5000,- til underholdning.

SAK 54/17

Eventuelt

-

Juleballet. Elevrådet satt komite og de har funnet et lokale de ønsker å benytte.
Juleballet blir da i Mørkvedhallen. Og Catering har de ordnet fra universitetet.

-

Skolen har derimot fått en avtale med kantina på universitet og ønsker at ballet skal
holdes der. Elevrådet ønsker støtte fra FAU for å få ha ballet i Mørkvedhallen.

-

FAU styret snakker med skolen om dette. Og hva grunnen er til at skolen ikke ønsker at
det skal holdes i hallen
-

FAU er villige til å stille opp med ekstra vakter om det trengs for å få gjennomført.

Referant
Jørn-Remi Thomassen
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