Referat fra FAU-møte Bankgata
ungdomsskole 17. februar 2016
Tilstede:
Hedvig Holm – grunnskolekontoret tilstede på sak 1.
8A – Ann Elin, 8B – Gøril, 8C – Marit, 8D – meldt frafall,
9A – ingen, 9B – Svein Erik, 9C – Jonny, 9D – Turid og Sylvia
10A – Patrick, 10B – Lill Eirin, 10C – Erik Andre, 10 D – Ole Kristian, 10 E – Kai
Rektor Geir Næstby

AGENDA
1. Utearealet ved skolen
Arbeidet med å utvikle utearealet på skolen er i gang. Presentasjon av dette samt veien
videre.
Ønsker at noen fra FAU er drøftingspartnere i denne prosessen. Elevene er allerede godt
involvert.
Hedvig Holm fra OK-avdeling deltok i møtet for å presentere saken rundt skolegård.
Budsjett på 4,5 millioner.
Ole Kristian Bodøgaard stiller som FAU-representant for å følge det videre arbeidet.

2. Klasseturer
Revidert styrende reglement fra Bodø kommune. Dette skal vi forholde oss til fremover.
Rask gjennomgang for felles forståelse. De turene som er allerede planlagt, kan
gjennomføres etter plan for 9. og 10.trinn. De som ikke har startet planlegging av tur –
gjelder det nye reviderte reglementet. Det vil si at de som skal på Stortingstur kun kan dra på
Stortingstur - ikke ha overnattinger som er foreldrestyrt.
Husk at foreldre som skal delta på foreldrestyrt tur er pliktig å fremvise gyldig politiattest.
Samling av tips og erfaringer ifm. gjennomføring av klasseturer
-

Viktig ved dugnadsarbeid å informere/klargjøre om premisser for dugnadene. F.eks
at enhver har ansvar for å selge egen beholdning.
Husk at det er ikke alle som har like stort nettverk ifht. til å få solgt diverse
kakebokser, tennbrikketter, dopapir.
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3. Arbeid med elevfravær
Grunnskolen i Bodø har klare rutiner for oppfølging av elevfravær. Fra skolestart 2016 vil det
innføres et innskjerpet krav i videregående skole – ved 10% fravær vil eleven ikke få
vurdering i fag.
Hva vil være lurt å gjøre for oss?
I kommunen pr. i dag er det en rutine om at når det er fravær på 15% settes det inn tiltak.
Mulig bør det vurderes om det skal være 10% fravær for at rutinen settes i verk.
FAU ønsker at det skal være elektronisk fraværsføring, merknader og karakterer.
Ble stilt spørsmål om det bør tidspunkt for start av skoledagen endres til kl. 0830, for å
forberede elevene til tidligere skolestart kl. 0810 i videregående? Evaluering av skolestart kl.
0900, gjøres siste FAU møte før våren.

4. Mulighet for salg av drikkevarer/melk på skolen?
Innmeldt sak fra forelder (8A). Hva mener vi i FAU, er det ønskelig at vi ber skolen om å se på
en løsning for dette for å begrense behovet for å oppsøke butikken i skoletiden. Mulighet for
kantineutsalg i regi av elever? Eventuelt abonnementsordning fra Tine:
http://www.tinematogdrikke.no/produktene
Innspill – det må være elevene selv som ønsker å ha salg i kantine.
FAU ønsker at rektor ser videre på mulighet for å få åpen kantine, i tillegg ber vi om at han
får undersøkt om mulighet for tinematogdrikkeprodukten.

5. Vurdering i faget kroppsøving
Det er kommet innspill fra en forelder (8. klasse) angående vurdering i faget, med
forespørsel om at dette gjøres i henhold til gjeldende bestemmelser, og at
kompetansekravene ikke synes å være i tråd med det som er bestemt.
FAU fikk en redegjørelse fra rektor på hva som er bestemmelser for denne vurderingen samt
hvordan praksis ved Bankgata ungdomsskole er ment å være. I korte trekk er kroppsøving et
”dannelsesfag” hvor innstilling og lærevilje også skal vektlegges, ikke bare resultater.
FAU diskuterte saken og følgende innspill kom:
-

Viktig at foreldre blir informert ved skolestart om vurderingskriterier i faget. Ber om
at dette blir orientert om ved første foreldremøte på høsten.

Rektor skal sørge for at vurderingskriterier i alle fag gjøres tilgjengelig for foreldre.
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6. Trafikkplan – bruk av enhjuliger etc.
(Saken er innmeldt av Rektor)
Bankgata ser at det stadig er flere ungdommer som har tilgang til og bruker enhjulinger og
liknende.
Dette er ikke lovlig, og vi må drøfte hvordan dette skal håndteres.
http://m.dinside.no/935470/du-kan-miste-lappen-dersom-du-lar-barna-kjore
FAU diskuterer og kommer med forslag til videre oppfølging FAU-møte Bankgata
ungdomsskole.
Vi ber alle foreldre å være oppmerksomme på at disse er forbudt og de skal ikke medbringes
på skolen.

7. Sosiale aktiviteter for elever og foreldregrupper
Ref: diskusjon i forrige møte rundt samhold og eliminering av mobbing. FAU lager en liten
liste med forslag til aktiviteter med bakgrunn i erfaringer. Bruker bare tid på en opplisting,
ikke praktisk gjennomføring.

Forslag:
- Frokost på skolen
- Gjælentunet
- Kveldsmat på skolen
- Quizkveld
- Sosialkveld – elevene baker på skolen, loddsalg
- Stella polaris – historietur Bodøelva
- Buldre – Bodø Klatreklubb
- Bremnes fort
- Bratten

8. Møteplan for FAU i vårsemesteret
Neste møte 7. juni, klokken 1800-200

9. En runde med status fra klassene
Ingen spesielle innspill – det ble også liten tid til dette i møtet...
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10. Anmodning om at rektor gir en tilsvarende status som forrige gang på hva
som rører seg ved skolen.
-

8. trinn får delt ut nettbrett etter vinterferien.
Elevsaker - veiledning eksternt og samarbeid med foresatte.
Politikere på besøk
Går fint ifht. de enslig mindreårige flyktninger
Fra høsten flytter voksenopplæringen inn med en del av sitt virke.
Uteareale jfr. kommunen
10 trinn - fokus på søking vgo og eksamen
9 trinn - ok
8 trinn – tester grenser
Positivt med rådgiver psykisk helse
Litt større fraværsprosent siden i fjor.
Neste utviklingsprosjekt er naturfaglab. , tegning begynt.

11. Status pågående saker
Temakveld Bankgata ungdomsskole
Orientering fra arbeidsgruppen rundt fremdrift og forslag til tema
FAU diskuterer og bestemmer seg for tema og tidspunkt
Gruppa kommer tilbake med detaljer og forslag til tidspunkt. Arrangementet gjennomføres i
samarbeid med skolen.
Ungdom og psykisk helse
-

Sykt perfekt
Berit Sivertsen Søvik – kommunepsykolog?
Cecilie Høy Anvik – Nordlandsforskning?

12. Informasjon til/fra SU
Ingen aktivitet i SU siste periode
13. Eventuelt
Trenger elevene mobil på skolen? Spørsmål fra forelder
Diskusjon rundt temaet hvor det kan konkluderes med at oppfatningen generelt er at
mobilbruken er meget dominerende og at det er ønskelig å stimulere til mer tradisjonell
sosial omgang i friminuttene på skolen. Rektor informerte om det er tanker om å
gjennomføre en mobilfri måned ved skolen FAU støtter dette og oppfordrer familier til å
donere spill som kan benyttes i frimutter. FAU ber videre om at saken taes videre til
elevrådet.
Referent
Marit Lind
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