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Til stede: Sofie og Sebastian fra 10a, Vegar og Jørgen fra 10b
og Emma og Henrik fra 10c,
Liv Tande (forelder i 10b) og Espen H og Tomm Fygle(lærere)
Jørn Arntsen hadde sykdomsforfall.
1.

Presentasjon og klargjøring av trinnrådets oppgaver.
Sofie – 10A ble utnevnt som referent.

2.

Avisoppslag om skolens økonomi.
a. Vi så på oppslaget i fellesskap og snakket litt om konsekvenser ‐ at vi
må spare. Viktig at alle bidrar. Mindre hærverk og forsøpling vil også
bidra til å bedre skolens økonomi.
b. Spørsmål fra elever og foreldrerepresentant om det nye
administrasjonsbygget. Viktig med en klargjøring utad om at dette ikke
er penger som har med skolens drift å gjøre.

3.

Halvårsplan for tiende trinn ble gjennomgått og kommentert. Det ble
gjort oppmerksom på at denne er å finne på Saltvern.com under PLANER.

4.

Flex
a. Det er færre elever til stede på flex i år sammenlignet med fjoråret. I
gjennnomsnitt møter det 10‐12 elever pr flex mot 17‐18 i fjor. Lærer
lurte på om det var noen spesiell årsak til dette.
b. Det kom ingen konkrete årsaker frem, men noen følte seg morgentrett
og følte ikke at morgenen var ei god arbeidsøkt. De som møter på
morgenflex gjorde dette fordi de
c. Synes det er ei rolig og god økt hvor de får gjort mye. Dessuten får man
hjelp når man trenger det. En av elevene var redd for at flex skulle
forsvinne som følge av skolens økonomi. Skolen har ingen umiddelbare
planer om å fjerne flexen. Vi synes derimot at flex er ei ordning vi
ønsker å videreføre. Skulle økonomien bli et argument for å fjerne flex,
mente en elev at det gikk an å samle elevene på ett klasserom.
d. En av elevene nevnte at det var viktig å rose de som er tilstede på flex,
og ikke klage på at folk ikke møtte. Det er tross alt ei frivillig ordning.

5.

Forseintkomming.
a. Det er et irritasjonsmoment at noen til stadighet kommer for seint. Det
skaper uro, man går glipp av beskjeder, lærer må gjenta osv. Dessuten
blir forseintkomming notert og kan gå ut over ordenskarakter. Når man
kommer for seint bør man dessuten beklage dette og so god morgen
når man kommer inn i klasserommet.

b. Foreldrerepresentanten lurte på om skolen hadde forsøkt å låse
klasseromsdøren slik at eleven fysisk ikke kom inn i klasserommet fr
lærer valgte å slippe dem inn etter en tid. Dette har vi ikke praktisert på
skolen. Dessuten kan ikke dørene låses opp og igjen fra innsiden.
c. Ukesluttprøve gjennomføres i et fag hver B‐fredag. Elevene blir prøvd i
om de har oppnådd målsettingen i det aktuelle faget.
6.

Orientering omkring åpen skole.
a. Tirsdag 4. nov skal alle elevene møte på Bodø videregående kl 12.15‐
14.45. De møter i kantina i Amtmann Hegges vei.
b. På onsdag 5.nov vil de lever som har vurdert å søke på idrettslinja,
media og kommunikasjon eller formgivningsfag bli gitt anledning til å
møte på Bodin vgs. Kl 08.30‐ 11.00. Dette må klargjøres i de enkelte
10.klassene og skyss avtales.

7.

Fruktsøppel og flueplaging.
a. Det er observert store mengder små fluer rundt i skolebygningen. Dette
er et resultat av at elevene slenger fra seg fruktsøppel rundt i
skolebygningen. Dette fører så til at fluene får utvikle seg og formere
seg. Skal vi bli kvitt plagen må elevene skjerpe seg og kaste fruktrester i
matavfall. Elevene etterlyser fortsatt større avfallsdunker for
fruktavfall da de eksisterende fylles fort opp.

8.

Klasseturer i 10.
a. Det er til dels store forskjeller på hvor langt de forskjellige er kommet i
planlegging og pengeinnsamling. Foreldrerepresentanten savnet den
ordningen som var tidligere, hvor skolene stod for organisering av
disse turene. Skolen gjorde oppmerksom på at dette er et pollitisk
fattet vedtak.

9.

Eventuelt.
a. Skolens piano må stemmes!
b. Salg i vestibylen. Der ble klagd på forskjellsbehandling på hva man får
lov til / ikke lov til å selge.

Referenter er Sofie og Tomm.

