Bankgata ungdomsskole
Bankgata 26
8005 BODØ
Tlf: 75556620
Fax: 75556628
Referat FAU-møte tirsdag 28.10.14 Bnakgata ungdomsskole
11 av 13 klasser representert. 2 klasser meldt forfall.

Sak 1: Presentasjoner
Kort presentasjonsrunde av alle medlemmer – se vedlagt liste over årets FAU.
Rektor gikk gjennom Bankgata ungdomsskole som organisasjon – se vedlegg 1

Sak 2: Pågående prosjekter
Bankgatahallen skal ferdigstilles april-2015. Blir et løft for skolen og faget.
Sambruk med Bodø videregående – sambruksavtalen delvis ferdigstilt.
Bassengområdet ombygges til musikkrom/bibliotek. Litt forsinkelser, men
satser på overtakelse 1. desember. Litt støy rundt arbeidet, men nå ser vi
slutten på det. Blir fantastiske forhold for musikkfaget.
Trafikale forhold. Det har vært ei utfordring å sørge for gode nok trafikale
forholds rundt skolen i byggeperioden. Vi har underveid fått ting til å fungere,
og tilbakemeldingene tilsier at elevene ikke har merket så mye til det. Det
jobbes for å få til en drop-sone mellom skole/hall og fotballbane. Den er
prosjektert, men mangler ca 0,5 mill til dette. Lovnader på at dette skal gå i
orden og bli ferdigstilt våren 2015. (vedlegg 3 – bilde av opprinnelig plan og
prosjektert drop-sone)
Nettbrettforsøk 8. trinn: Bankgara skal være pilotskolen for utprøving av
Windows surface – nettbrett på 8. trinn. Forhandlinger om pris samt drøftinger
om teknisk suppurt er i gang – forventer at det blir oppstart desember.
Videreutvikling av skolen som organisasjon Skolen jobber med å videreutvikle
oss som robust og utviklende organisasjon. Vi har smalet sett stor kompetanse
innenfor alle felt, og utfordringen ligger i å videreformidle/videreutvikle hele
organisasjonen til å bli litt bedre for hvert år. Prosjektet Skolebasert
kompetanseutvikling samt samhandling med Universitetet i Nordland er
bidragsytere til dette.

Sak 3: Generell informasjon
Konsekvenser av streiken
Vi gjennomfører ikke internasjonal uke som vi vanligvis gjør i uke 44, men ellers
følger vi tradisjoner og ordinært årshjul. Ang ekstra undervisning og om skolen
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selv får beholde de pengene som ble spart under streiken, er ikke avklart.
Nærmere info vil bli presentert når det er klart.
Tilsyn 5. november
Alle skolene i Bodø gjennomfører tilsyn. Da kommer representant fra
Grunnskolekontoret samt 2 andre skoleledere for en gjennomgang av skolens
virke. Her skal ledelsen, lærere, elever og foreldrerepresentanter intervjues.
Jonny Raanes, Halla Karidottir og Edel Skogsheim stiller som representanter for
foreldregruppen.
Rapport fra tilsynet presenteres på neste FAU-møte.

Sak 4:Valg
Styre i FAU 1415
Leder: Gunn-Irin Capoon (8D)
Nestleder: Halla Karidottir (10A)
Sekretær: Sissel Brun Ellevseth 10C
Representanter til Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg
Leder og nestleder

Sak 5: Eventuelt
Spørsmål rundt uteareal i etterkant av bygging. Det utarbeides forslag til dette
per tiden – vil bli presentert når det kommer. Det tenkes noe annet enn en bare
asfalt.
Vi hadde en kort omvisning i bassengområdet til slutt.
Møtet avsluttet ca 2100

Geir Næstby
Referent – denne gangen
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