SKOLE

Dato: 03.02.2020

Hakadal ungdomsskole

Tidspunkt: 19:00 – 20:30
Sted: Hakadal ungdomsskole

Møtet innkalt av:

FAU-leder Christine

Type møte:

Møte i FAU

Møteleder

FAU-leder Christine

Referent:

FAU-leder Christine

Møtedeltakere

Til stede:
Rektor Bodil Moss, bodil.moss@nittedal.kommune.no
Annica Jonsson, Kanja Husby Juell, Kristina Mitacek, Linda Karlsen, Anette Solhaug,
Christine Karud-Lund (leder)
Forfall:
Øydis Hoff, Ella Johanne Flatland, Sven Erik Knutsen, Hilde Sem, Gullveig Haugen,

Distribusjon
Viktige lenker

Referatet sendes ut pr e-post til alle foreldre via hver enkelt FAU-representant.
SU, SMU og FAU finner du på følgende link:
https://www.nittedal.kommune.no/hakadal-ungdomsskole/rad-og-utvalg/
Her legges referater ut løpende.

MØTEREFERAT
Sak 01

Opprop/administrativt
Det var et litt svakt oppmøte. FAU er et lovpålagt organ som sikrer hjemskole samarbeid. Det praktiseres med representanter fra hver klasse.
Normalt er det klassekontakten eller dens vara som deltar på møtet. Det
er også mulig å benytte en annen forelder, fordi det er viktigere at klassen
er representert enn hvem som stiller.

Sak 02

Skolefoto
FAU velger årlig leverandør for skolefoto det kommende året. I
inneværende skoleår var det Lima foto som hadde avtale med Hakadal
ungdomsskole. Det har ikke kommet frem negative reaksjoner som tyder
på at det er nødvendig å bytte leverandør.
FAU åpner for konstruktive tilbakemeldinger fra foreldregruppa som kan
videreformidles til Lima foto som innspill til forbedringer for neste skoleår
2020/2021.
Eventuelle innspill må være meldt inn til FAU senest 30. april 2020.
FAU sender en samlet henvendelse på vegne av hele foreldregruppa.

Sak 03

Oppdatering fra SU/rektor
Ordensreglementet:
SU/SMU og FAU har hatt oppe til behandling et forslag om å revidere
ordensreglementet. Hensikten er å stoppe konsum av energidrikk som
ikke er egnet for elevene ved HUS.
Li skole har et tilsvarende forbud i sitt ordensreglement. Det vises også til
at elevene får lov å ha med brus og godteri på omfattende prøver som
krever mer av elevene, og at behovet for ekstra energi er ivaretatt.
Enkelte typer energidrikk kan inneholde skadelige mengder sukker og
koffein og er ikke egnet for barn under 15 år. Det finnes ingen formell
aldersgrense på energidrikk og det blir opp til utsalgsstedet å definere en
grense ved salg.
Det er heller ikke aldersgrense på konsum, men skolene kan ha lokale
restriksjoner.
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Det er komplisert å praktisere aldersgrense på en skole fordi elevene på
samme trinn kan ha ulik alder og derfor ha ulike rettigheter.
Både SU/SMU og FAU har vedtatt at man legger til et forbud mot
energidrikker i ordensreglementet.
Det ble orientert om byggeplassen. Skolen har laget gode arenaer for
elevene i friminuttene. Mange velger fritidstilbud i gymsal/aula, andre
benytter klasserom eller ganger.
Vi henviser til referat fra SU/SMU for detaljer.
Det ble orientert om nasjonale prøver. FAU hadde dette som sak forrige
møte.
Det ble orientert om fagutviklingsplan tilhørende planer. Se referat fra
SU/SMU for detaljer.
Budsjett:
Budsjettøkningen ble spist opp av lønnsøkning som ikke var foretatt i
forkant av budsjettøkningen. Resultatet ble en underfinansiering.
FAU spurte om særskilte behov og hvordan dette påvirket budsjettet. Det
var ikke mulig å konkludere, men sannsynligvis kommer særskilte behov
utenfor fordi det er vanskelig å budsjettere.

Eventuelt

Matematikk 9. trinn
Rektor Bodil Moss har sendt ut informasjon om
matematikkundervisningen på 9. trinn. Det har kommet tilbakemeldinger
etter at det ble foretatt endringer på trinnet.
Statistikk fra tidligere år viser at det ikke er grunn til bekymring, men
tilbakemeldingene fra foreldrene tas likevel på alvor.
Inspektør fortsetter å veilede matematikklærer og skolen følger opp
undervisningen og resultatene.
10.trinn anbefaler at neste års ballkomité starter opp arbeidet allerede nå.
Dette tas inn i neste møte.

Neste møte er 2. mars 2020.
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Årshjul FAU
Årshjulet er gjengitt i tabellen under og skal gi en oversikt over faste saker som FAU
behandler gjennom et skoleår.
Måned
Aktivitet
August
September
• Innspill til høstens foreldremøter.
• Behandling av ordensreglement (til SU).
• Eventuelle saker ønsket til behandling i SU.
Oktober
• Innspill til skolens utviklingsplan neste år.
• Informasjon fra forrige SU-møte.
• Behandling av skolens handlingsplan og budsjett (til SU).
• Ev. saker til/fra SU.
• Presentasjon av forrige skoleårs regnskap (hvis FAU har egen
økonomi).
• Behandling av FAU’s budsjett (hvis FAU har egen økonomi).
November
Desember
Januar
• Presentasjon av resultater fra nasjonale prøver
• Forberede foreldreundersøkelsen (hvert annet år)
• Planlegging av eventuelt temamøte
• Informasjon fra forrige SU-møte
• Eventuelle saker til/fra SU
Februar
• Behandle Skolefoto (Sette ned gruppe)
Mars
• Presentasjon av virksomhetsplan (rektor)
• Innspill til vårens foreldremøter
• Informasjon fra forrige SU-møte
• Eventuelle saker til/fra SU
April
• Beslutte skolefoto (basert på gruppens anbefaling)
Mai
Juni
• Konstituering
• Informasjon om hjem/skolesamarbeid og ønsker for
samarbeidet (rektor).
• Årsrapport (gjennomgang av FAU-året som har gått –
avtroppende leder).
• Presentasjon av skoleårets FAU-regnskap (hvis FAU har egen
økonomi).
• Evaluering av året i forhold til virksomhets- og utviklingsplan.
• Evaluering av elev- og foreldreundersøkelsen (funn og tiltak bør
presenteres for foreldrerådet).
• Eventuelle komiteer overbringes historikk, og jobber gruppevis
fram fokusområder for inneværende skoleår.
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Forkortelser som er benyttet i FAU sine referater (aggregert):
SU
SMU
BUK
FAU
NKFU
OD
LAN
NUS
HUS
UiO
FUG

Samarbeidsutvalget
Skolemiljøutvalget (utvidet SU)
Barn- og ungdommens kommunestyre
Foreldrenes arbeidsutvalg
Nittedal Kommunale foreldreutvalg
Operasjon dagsverk
Local area network
Nittedal ungdomsskole
Hakadal ungdomsskole
Universitetet i Oslo
Foreldreutvalget i grunnopplæringen (1.-11.klasse, altså til 1. vdg)
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