Referat FAU-møte Bankgata ungdomsskole torsdag 7.11.13
Samtlige klasser var representert. Rektor referent.
Samtlige saker var sendt ut på forhånd – se egne saksfremlegg under.

Sak 1: Presentasjon av FAU.
Kort presentasjon av alle deltakere

Sak 2: Presentasjon av organisasjonen Bankgata ungdomsskole
Gjennomgang av resultatene de siste årene – spesiell gjennomgang av resultatene i
matematikkfaget.
Skolen ble utfordret på tetter samarbeid og bedre samsvar mellom matematikkverkene og
undervisningen mellom barneskole og ungdomsskole
Prosjektet Ny GIV med fokus på lesing, skriving og regning ble presentert, der tanken rundtden
kompetanseheving som har vært gjort av enkeltlærere og videreformidling fra prosjekt til ordinære
tilbud ble drøftet

Sak 3: Bygg og utviklingsprosjekter.
Kort presentasjon av de ulike prosjekt som omhandler Bankgata. Presisering av at elevenes sikkerhet
skal bli ivaretatt underveis i prosessen

Sak 4: Valg av styre i FAU
Leder:
Nestleder:
Sekretær:

Helle Gustafsen
Fadumo Ali Hassan
Stian Rasmussen

Sak 5. informasjon
Kort gjennomgang av de ulike punktene. Drøftinger rundt dugnader og formaliteter rundt dette.
Presisering fra rektor om at skolen ser positivt på turer i foreldreregi, bare det ikke blir for langt og
lenge og kostbart.

Sak 6: Eventuelt
Diskusjon blant foreldrerepresentantene rundt foreldremøter i egen regi og sosialkvelder. Ingen
felles regler for dette, men der er lurt å gjennomføre både for praktiske avklaringer, sosiale gevinster
og bedre kjennskap til hverandres barn

Sak 2:
Generell informasjon rundt Bankgata ungdomsskole
2013/2014.
Presentasjon av skolen som organisasjon, våre satsningsområder, mål og visjoner.
290 elever – 5 klasser på 8. trinn, 4 klasser på 9. og 10. trinn - 15% flerspråklige elever
33 årsverk ordinær undervisning, 18 2-språklige faglærere på 16 ulike språk,
1 miljøterapeut, 2 assistenter + rektor, inspektør, helsesøster og PPT
2 vaktmestere + 1 sekretær
Skolebygget totalt ca 9500 m2
Fysiske forhold:
Oppussing siste år, radiatorer, dører, gulvbelegg og elevtoalett.
Gode lys og luftforhold
Utviklingsområder: skap klasserom, uteareal, elevkantinekjøkken (elevkantina generelt)
Skolestrategi 2012 – 2015: Gjennomgang av infofolder.

Resultater:
Grunnskolepoeng (gjennomsnitt av alle standpunktkarakter *10)
Indikator og
nøkkeltall

Bankgata ungdomsskole Bodø kommune Nordland fylke Nasjonalt

Grunnskolepoeng,

Indikator og
nøkkeltall
Grunnskolepoeng,
gjennomsnitt

41,9

2008-09
40,4

41,9

2009-10
39,0

2010-11
39,5

39,9

2011-12
39,9

40,0

2012-13
41,9

Eksamensresultat 2013

Eksamen: Svært godt resultat på skriftlig eksamen

Elevundersøkelsen:

Sak 3:

Bygg og utviklingsprosjekter

Bankgata ungdomsskole skal endres i stor grad i løpet av det neste året. Bassengområdet skal bygges
om til musikkrom og bibliotek, samt at sørfløya (A-salen mm) skal rives før det skal settes opp ny hall
i området.

Oppussing bassengareal – foreløpig framdriftsplan
Oppstart prosjektering
Uke 42
Utsendelse av anbudspapirer jan 2014
Oppstart av arbeidene
mars 2014
Ferdigstillelse
utgangen av august 2014.

Bankgatahallen
Prosjektmøte torsdag 7.11 etter at alle forutsetninger nå endelig er på plass. Hurtig fremdrift i
prosjektet. Tett samhandling mellom Bankgata, Bodø kommune v/kulturkontoret og Bodø
videregående skole/Nordland fylkeskommune.
Oppstart arbeid med riving av sør-fløya før jul, med ferdigstillelse av ny hall 01.01.15.
Grundig arbeid i forhold til sikkerhetssoner – elevenes sikkerhet i høysete.

Gravearbeid Bankgata – vann/kloakk og vannbåren varme
Dette skal i utgangspunktet ha oppstart tidlig 2014 – uavklart i hvor stor grad dette vil påvirke oss og
vår hverdag.

Sak 4: Valg av FAU – styre.
Det skal velges styre i FAU med leder, nestleder og sekretær. I tillegg skal det velges 2
representant til Bankgata skole sitt samarbeidsutvalg(SU). Leder i FAU er den ene, den andre
må velges/utpekes.
§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar
På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er
medlemmer.
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre
tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt
samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og
skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.
Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege
vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av
representantane

FAU består av representanter for alle klassene, samt egen representant for de flerspråklige
elevene. FAU kan møtes så ofte de ønsker, og skolens administrasjon har ikke møteplikt –
men er veldig villig til å møtes når det måtte være behov for det

Samarbeidsutvalg er et rådgivende organ som består av rektor, 2 foreldre, 2 elever, politisk
representant Grethe Fjærvoll fra Høyre, 2 representanter fra undervisningspersonalet samt en
representant for andre ansatte.
§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar
Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for
undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for
kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen.
Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover
eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.
Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.
Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan kommunen
nemne opp fleire representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp samarbeidsutvalet
som styre for skolen etter § 11 og § 20 nr. 4 i kommunelova. Dersom kommunen nemner opp
eit anna styre for skolen enn samarbeidsutvalet, skal minst to representantar for foreldrerådet
vere med i styret. Inga av gruppene elevar, tilsette eller foreldre kan ha fleirtal i styret aleine.
Rektor har rett til å møte, tale og komme med framlegg.
Kommunen kan skipe eit felles samarbeidsutval for grunnskole og kommunal barnehage.
Etter avtale kan ei tilsvarande ordning etablerast mellom privat barnehage og kommunal
skole. Utvalet skal ha to representantar for elevane, ein representant for
undervisningspersonalet, ein representant for andre tilsette i skolen, to representantar for dei
tilsette i barnehagen, to representantar for foreldrerådet i skolen og to representantar for
foreldrerådet i barnehagen. I tillegg til dei representantane for kommunen som følgjer av første
og tredje leddet, kan eigaren av barnehagen nemne opp inntil to medlemmer.

For Bankgata skole sin del er følgende medlemmer i Samarbeidsutvalget:
2 representanter for elevrådet:
2 representanter fra undervisningspersonalet: Torbjørn Fiva Bech
Eirin Holdal
1 representant for andre ansatte:
Eilif Edvardsen
Politisk representant:
Grethe Fjærvoll - Høyre
2 representanter fra FAU:
Helle Gustavsen
Fadumo Ali Hassan
Rektor
Geir Næstby
§ 11-1a. Skolemiljøutval ved grunnskolar
Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane,
foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal
vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.
Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som
skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei
samla får fleirtal.
Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta
teieplikt blir behandla i skolemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal
foreldrerepresentantane ha dobbeltstemme tilsvarande bortfallet av elevrepresentantane sine
stemmer, eller talet på foreldrerepresentantar aukast tilsvarande.

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del
i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker
som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

Skolemiljøutvalget ved Bankgata ungdomsskole består av alle medlemmene i SU unntatt
representant for andre ansatte og en representant for undervisningspersonalet. SU bestemmer
hvilke saker som skal videreføres til Skolemiljøutvalget under forarbeid og i behandling av de
ulike sakene.
Kap 9a omhandler elevene sitt skolemiljø.
Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø
§ 9a-1. Generelle krav
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt
miljø som fremjar helse, trivsel og læring.
§ 9a-2. Det fysiske miljøet
Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til
tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.
Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som
fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene,
må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa,
trivselen og læringa til elevane.
Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast
slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar.
Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er
representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg
behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg
tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova
som om det var gjort enkeltvedtak.
§ 9a-3. Det psykososiale miljøet
Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den
enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.
Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir
utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal
vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig
og mogleg, sjølv gripe direkte inn.
Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet,
deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal
skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om
skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter
føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.
§ 9a-4. Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)
Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet
og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte.
Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det
fysiske så vel som det psykososiale miljøet.

§ 9a-5. Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet
Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet
for helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skolen skal leggje oppgåver til rette for elevane etter
kva som er naturleg for dei enkelte årstrinna.
Elevrådet kan nemne opp skolemiljørepresentantar til å vareta elevane sine interesser
overfor skolen og myndigheitene i saker som har med skolemiljøet å gjere.
Skolemiljørepresentantane deltek i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske
helse-, miljø- og tryggingsarbeidet ved skolen i den grad det vedkjem skolemiljøet for elevane.
Elevane kan møte med inntil to skolemiljørepresentantar i arbeidsmiljøutvalet eller anna
samarbeidsorgan der eit slikt er oppretta ved skolen i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel
7, når dette behandlar spørsmål som vedkjem skolemiljøet for elevane.
Skolemiljørepresentantane har da talerett og rett til å få meininga si protokollert.
Skolemiljørepresentantane skal ikkje vere til stades når utvalet behandlar saker som er
omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter.
Skolemiljørepresentantane har rett til den informasjon som trengst for oppdraget, så langt
informasjonen ikkje er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter.
Skolemiljørepresentantane har rett til den opplæring og det fritak frå undervisningstimar
som trengst for å skjøtte oppgåvene.
§ 9a-6. Informasjonsplikt og uttalerett
Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet og dessutan elevrådet og foreldrerådet
skal haldast løpande underretta om alle tilhøve – deriblant hendingar, planar og vedtak – som
har vesentleg betydning for skolemiljøet. Råda og utvala har på førespurnad rett til å få
framlagt dokumentasjon for det systematiske helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet ved skolen.
Råda og utvala som er nemnde i første ledd, skal så tidleg som mogleg takast med i
planlegginga og gjennomføringa av miljøtiltak ved den enkelte skolen, og har rett til å uttale
seg og komme med framlegg i alle saker som har betydning for skolemiljøet.
Dersom skolen blir klar over tilhøve ved skolemiljøet som kan ha negativ verknad for
helsa til elevane, skal elevane og dei føresette snarast mogleg varslast om det.
§ 9a-7. Straff
Med bøter eller fengsel i inntil 3 månader eller begge delar blir den straffa som forsettleg
eller aktlaust bryt krava i dette kapitlet eller i forskrifter gitt i medhald av det.
Medverknad blir straffa på same måten.

Sak 5: Informasjon
Klasseturer/skoleturer – ansvar og organisering
Bystyret behandlet PS sak 09/30 i møte 31 . mars og fattet følgende vedtak:
1. For at en tur skal ha status som klassetur, må den ha en faglig forankring i
læreplanen, gjennomføres i regi av skolen og være uten foreldrebetaling.
2. Omfang og reisemål må være av en slik art at det er mulig å kontrollere og ha
oversikt overelevgruppen.

3. Skolen skal under ingen omstendighet ta initiativ til - eller gjøre noe som kan
oppfattes som oppfordring til - å arrangere kostbare turer finansiert ved egenbetaling
eller innsamling.
4. Dersom foreldrene ønsker å arrangere tur for en gruppe elever utenfor årsplan og
læreplan, må dette skje utenom skoletid og uten noen form for deltakelse fra skolen.
Dette betyr at lærerne ikke kan delta på slike turer.
5. Skolen er meget positiv til at foreldre velger å bruke tid sammen med elevene på
planlagte læreplanbaserte aktiviteter der skolen har et klart definert ansvar

Internasjonal uke og OD – evaluering og resultat




Årets aksjon meget vellykket. Totalt innsamlet ca 135 000 netto.
Åpen skolen onsdag 30.10  stort besøk og hyggelige tilbakemeldinger
o 8. + 9. trinn  samarbeid på tvers med godt resultat
o Filmprosjekt 10. trinn – alle ferdig til avtalt tid for første gang
OD-31.10: Stor deltakelse blant elevene ca 270 elever deltok. Resten var på skolen.

Økonomi
Bodø kommune med store innsparings- og effektiviseringstiltak pga for stort forbruk.
Estimert ca 100 mill for budsjett 2014. Konsekvenser for grunnskolesektoren ennå uklar, men
det vil merkes.
Rådmannens forslag presenteres i neste uke før det blir tatt endelige avgjørelser i bystyret i
desember
Bankgata ungdomsskole 2013/2014: Tildelt 4 ekstra årsverk til undervisning fra statsbudsjett
2013 som i utgangspunktet skulle vare i 4 år. Fortsettelsen av dette er ennå uavklart pga
regjeringsskifte
Årsverkene brukt til 5-deling av 8. trinn, opprettholdelse og økning av valgfaggrupper med
forholdsvis få elever, generell styrking i basisfag på alle trinn samt delingstimer (2-lærere per
klasse) i praktisk/estetiske fag.

Sambruk med Bodø videregående
Bodø voksenopplæring flyttet til nye lokaler i sommer. Deler av 2. etasje er utleid til Bodø
videregående, som per i dag har undervisning med ca 190 elever der.
Foreløpig har dette vært helt uten noen utfordringer.
Leieavtale for 2 år.

