SKOLE

Dato: 03.12.2018

Hakadal ungdomsskole

Tidspunkt: 19:00-20:30
Sted: Hakadal ungdomsskole, lærerværelset

Møtet innkalt av:

Christine – leder FAU

Type møte:

Møte i FAU

Møteleder

Rektor

Referent:

Hege Halstenrud

Møtedeltakere

Til stede:
Rektor Bodil Moss, bodil.moss@nittedal.kommune.no
Gullveig Haugen 8 A, gullveig.haugen@gmail.com
Mette Melgaard - 8 B, mette.meldgaard@kinareiser.no
Ingunn Skrede – 9 A, ingunnskrede53@gmail.com
Morten Jærnes - 9B, morten@jarnaes.no
Linda Karlsen – 9C, Lindakarlsen81@hotmail.com
Hege Halstenrud 10 A, hege007@getmail.no
Ragnhild Overen 10 C, overen@live.no
Forfall:
8C
10B

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.
Ansv:

Sak

Ingen agenda til kveldens møte, men dette er hva vi snakket
om
NKFU – Nittedal kommunale foreldreutvalg
Gjennomgang av mail fra Christine fra siste møte i NKFU
Her ble det snakket om at man opplever utfordringer med å få folk til å
stille til denne type verv. Og at det er vanskelig å få en dialog med
foreldrene. Og nettopp derfor er NKFU og FAU viktige kanaler. Foreldrene
bør vise mer engasjement, delta på foreldremøter, svare på
brukerundersøkelser og følge med på hva som skjer rundt ungene.
Et annet tema var overgang fra barneskole til ungdomsskole og at mange
kan oppleve det som krevende. Men dette oppleves nok veldig forskjellig
men bra å ha fokus på,
Det ble oppfordret til FAUene å bruke årshjul og faste planer for hva som
skal gjøres og hvordan.
Miljøet i bygda – hva rører seg?
Det har vært flere episoder i bygda i det siste som gjør at foreldre må
følge mer med på hva ungene driver med. Det innebærer festing, drikking
og det er dessverre veldig enkelt å få tak i sterkere stoffer enn alkohol.
Det virker som ungdommene flytter mer på seg internt i bygda enn
tidligere. Og dette medfører også et større behov for å markere og tøffe
seg overfor andre.
I tillegg har det vært mange negative hendelser knyttet til SNAPchat. Det
sendes mye bilder og videoer og vi må oppfordre ungene til å være
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varsomme og absolutt si ifra hvis man mottar noe som ikke er greit. Ta et
bilde med telefonen og vis foreldrene.
Utdanningsmessa
Årets utdanningsmesse på Hellerudsletta for 9. og 10. trinn var preget av
altfor mye folk, bråk/slåsskamper og lite nyttig for de fleste som var der.
Kanskje aller mest fordi de er der på egenhånd og da blir det lite mål og
mening med turen.
Det er av skolen gitt beskjed videre at man ikke ønsker en slik løsning
neste år og ifølge Bodil blir det en endring på dette neste år.
Men det kan være en tilbakemelding som taes med videre til NKFU og
oppfordre de til å sende en felles henvendelse til fylkeskommunen om at
man ønsker en annen løsning. Tidligere år har foreldrene vært med i
større grad.

Neste møte:
Mandag 21. januar kl. 19:30-21:00
SUmøte først kl. 18-1930
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