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Referat fra FAU-møte tirsdag 28.04.20 

Tilstede:  

8A: Mona, Karianne 

8B: 

8C. Inga 

8D: 

8E: 

  

9A: Else, Ove 

9B: 

9C: Aaste 

9D: Magny, Astrid 

9E: 

  

10A: Ove 

10B: Berit 

10C: Trude, Kristin 

10D: Stine 

10E: Javed 

  

Skolens ledelse: Elisabeth og Cathrine 

  

  

Sak 1: Tilbakemeldinger fra foresatte: 

8.trinn: 

Det fungerer greit. Opplever at det går veldig bra. Imponerende at de foresatte får 

prate med oss, at vi ringer hjem. Veldig bra at de er så drevne på i-PAD nå i denne 

situasjonen. Begynner å bli rutine. Veldig glad for at man bruker zoom. På barneskolen 

flyter ting litt mer over i hverandre, men her MÅ de møte opp og det er viktig for å kunne 

møte  andre 
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9.trinn: 

Det fungerer veldig bra. Synes skolen er veldig gode til å følge opp. Men litt vanskelig å 

se forskjell på dagene. Fint at andre aktiviteter begynner å åpne litt opp. Miljøteamet gir 

også et godt tilbud. 

Får en rutine på det å ha hjemmeskole. Har litt kontakt med andre, er litt ute og savner å 

gå på skole. Som foresatte savner man rutiner. Kan muligens utvikle noen dårlige vaner 

om dette blir veldig langvarig. 

  

10.trinn: 

Det faglige går veldig greit. Det er tydelig hva som forventes. Merker at det begynner å 

røyne på med savnet etter menneskelig kontakt på skolen. De andre støtter det som 

sies. Ryddig og strukturert. Det sosiale er det mest utfordrende. Kan bli litt krevende å 

skulle omstille seg til hjemmeskole. Klarer man å få en viss tilbakeføring, er nok dette 

gunstig for elevene før skolegangen her avsluttes for elevene før skolegangen her er 

ferdig. 

  

Sak 2: Oppfølging og planer videre: 

Ringer til mange jevnlig, noen følges opp ekstra, ledelsen har ringt alle elever. 

Ca 20 elever har hjemmeskole på skolen fra og med i går. 

Vi vet ikke mer om åpning av skolen 

Har laget nye timeplaner for gjenåpning. Ulikt starttidspunkt for de ulike trinn. Har ikke 

helt full uke på skolen. Språklig fordypning er for eksempel hjemme. 

Kan ha 20 elever i hver gruppe. 8 kohorter på 8.trinn og 7 kohorter på 9.trinn og 6 

kohorter på 10.trinn. Kan også være at det blir fagdager der man kan sitte og jobbe en 

hel dag. 

Vi tenker at vi ikke MÅ ha heldagsprøver for å kunne ha grunnlag for en vurdering til 

slutt.   

Svar på spørsmål fra FAU-representantene: Det er tatt ut noen fra hver klasse som er 

satt sammen til nye grupper. 

Alle ansatte har smittevernsopplæring digitalt. Dette skal være gjennomført 

innen 05.05.20. 

  

Ungdom i Koronatiden: Spørreundersøkelse  Den er gjennomført i dag. 

  

Sak 3: Overgang fra 7.- 8.trinn: 

Elevgjennomgang på barneskolene 

Film fra Elisabeth og Cathrine, som elevene skal få se og stille spørsmål til. Disse svarer 

vi på sammen med miljøteamet og elever 

Individuelle møter vil også bli avholdt før sommerferien. 

  

Sak 4: 17.maimarkering 

Offentlig flaggheising, tale her på morgenen. 

Korpsene skal spille i løpet av 17.mai.  Kan spørre om de kan spille her.  
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Alle ting som gjør at man samles litt, er fint i denne situasjonen for å vise samhold 

  

Sak 5: Vitnemålsutdeling 

Det blir ikke en ordinær vitnemålsutdeling. 

Vi tar gjerne imot kreative innspill til gjennomføring.  

Aktuelle steder: Vesletjern, Apalløkkahallen, Greibanen 

Kan dele ut i hallen klassevis og har et arrangement ut felles for alle 

Komiteen vil ikke fungere som nå, men vi kommer til å be om innspill og hjelp når vi 

lander på hvordan vi kommer til å gjennomføre dette 

  

Sak 6: Foreløpig standpunktkarakter 

Dette vil bli satt for 10.trinn og mat og helse og musikk for 9.trinn. Publiseres i ITS-

Learning 05.05.20 

Det er ekstra viktig med veldig tydelig dialog i denne tida. 

Det skal ikke være en overraskelse for elevene hva de får i standpunkt ved avslutning av 

skoleåret. 

Det har ikke vært klager på standpunktkarakterer de fire årene Elisabeth og Cathrine 

har jobbet her. Dette vil vi også jobbe for at ikke skal skje i år. Da er jevnlig og god dialog 

viktig.  

FAU-innspill: Elevene er veldig vant til å få underveisvurdering nå. Vi skal hele tida være 

ute etter å lete etter kompetanse. Tror ikke at dette vil bli så vanskelig for elevene å 

takle. 

Faglærerne blir hele tida oppfordret til å være i dialog med elevene for å være sikker på 

at elev og lærer ser situasjonen mest mulig likt. 

  

Sak 7: Utviklingssamtaler 

10.trinn har ikke det da de har hatt fagsamtalekveld 

Elever og foresatte som ikke hadde hatt utviklingssamtaler på 8. og 9.trinn, har dette 

disse to ukene på zoom. 

  

Sak 8: Valgfag 

Sendt ut skolemelding om dette til 8. + 9.trinn i går 

  

Sak 9: Forsert løp 

Gjelder elever som skal gå på 10.trinn neste år. Kan forsere engelsk og matematikk. 

Dette har skolen vært i kontakt med de aktuelle elevene om den siste tida. 

 

Referent Cathrine 

  

 


