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Sak 1:

Presentasjon av FAU

Alle presenterer seg og hvilken klasse de representerer
8C:
Vibeke Hakkebo
8D:
Tove Eilertsen
9A:
Veronika Østensen
9B:
Gøril Berg
9C:
Erling Stemland
9D:
Tina Fjeldavli
10B: Svein Erik Moholt
10C: Johnny Raanes
10D: Sylvia Olsen
Rektor Geir Næstby
Sak 2:

Valg

Styret i FAU – leder, nestleder og sekretær
Leder: Gøril Berg 9B
Nestleder: Tove Eilertsen 8D
Sekretær: Lars Holten 8C
Medlemmer til Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg
Gøril Berg og Tina Fjeldavli
Sak 3:

Kort gjennomgang av Bankgata ungdomsskole

289 elever. 4 klasser pr trinn. Godt elevtall pr klasse. 26 ulike morsmål på skolen er
berikende og utfordrende. Mangfoldet gjenspeiles dårlig i FAU, og er en utfordring vi
forsøker å løse med å invitere til neste FAU-møte.
39 ansatte, pluss arbeidsgiveransvar for alle 2 språklige lærere i kommunen. 26 stykker
- 25 språk. Spennende kollegiale med mange ulike faglige og kulturelle bakgrunner. 3%
sykefravær blant ansatte tyder på at miljøet et godt og de ansatte trives.
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4-5 siste årene har vist gradvis økning i grunnskolepoeng. Noe som tyder på at elevene
trives god jevnt over. Dårlig psykisk helse blant ungdommer er en økende utfordring,
«Minibanken» er tilbud bestående av en liten gruppe på 4 elever med et alternativt
undervisningsopplegg for å sikre flest mulig å stå ut løpet med 10-årig grunnskole.
Mange dyktige faglærere med høy kompetanse og genuin interesse for skolen. God
kjønnsfordeling på 50/50. Det har betydning for det totale klassemiljøet.
Skolekjøkkenet er relativt nyoppusset. Gode praktisk-estetiske forhold. Musikkrom.
Bankgata-hallen gir store muligheter innen kroppsøving og tilrettelegging.
«Mobbestatstikken» visert gode tall. Man er kjent med at det forekommer, men i stadig
mindre grad. Dette løftes fram og jobbes med aktivt. Det er alltid to sider av en sak og
begge parter får den støtten som er nødvendig for å komme gjennom prosessen. Minimal
utfordring med rasisme.
Godt samarbeid med barnevernstjeneste, politi, rusenhet osv. Alle som har noe å bidra
med for at skolen kan bli bedre.
9. trinn – 1 overnattingstur ifb med Krøv
10. trinn – dagstur til Oslo
Det blir slutt på å bruke skoletid med lærere til skoleturer ut over dette, av hensyn til
skolens ansvar for elevene.

Ønsker og håper at foreldrene opplever en god dialog mellom skole og hjem. Og at
foreldrene er med på at alle må samarbeide for å bli en bra skole.

Sak 4: Målsetting med FAU 16/17
o Møteplan
Mandager 18:00-19:30 – 21. november. 30. januar. 3.april.
o Saker
o Samhandling
Det opprettes en FAU-Facebook gruppe for løpende kontakt. Innkalling og formelle
henvendelser skjer fortsatt på mail.
FAU har ikke alltid vært et levende fora – det er ønskelig at vi blir mer synlige og blir
invitert med fra skolen og foreldre der det er naturlig. Det er viktig å huske at FAU er
foreldrestyrt og holder seg i det sporet.
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Sak 5:

Eventuelt

o Nettbrettsatsning
Bestilling av en ny Acer-maskin er nettopp sendt, disse skal til alle elever på 8. trinn.
Disse er på plass etter høstferien. Skolen har tro på en-til-en ressurser og satsning og
egen PC inngår i dette. Det er en utfordring, men nødvendig i dag å finne balansen
mellom læring via digitale media, og tradisjonelle papirøvelser. Nærheten og
effektivitet via digitale media veier opp for tregt, manglende utstyr, eller eldre
læreverk i mange situasjoner.
o Uteareal
Lang tid har gått med gravemaskiner i gata og ymse arbeid. Dette har vært løpende tatt
opp med Bodø Bydrift i forhold til trafikksikkerhet og utforming. Det er planer for hele
områder rundt skolen. Det trafikale skal være ferdig ila høsten 2016.

Kantinedrift – Ikke noe tilbud i dag, men det ønskes et tilbud til elevene på skolen. Det
jobbes med å finne noe som er gjennomførbart. Det har vært snakk om et tilbud med
sunne drikkevarer og et enkelt mattilbud. Elevene må ut av klasserommene i
friminuttene og kantinen benyttes av mange.
FAU har tidligere vært med på høring og evaluering ang senere skolestart.

Referet
For Lars Holten
Vibeke Hakkebo
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