Referat FAU-møte
Dato:
05.05.20

Tid:
19.00-20.15

Sted:
Teams

Møtedeltakere:

Margrethe Lian
Heidi Larsen
Anna Schärer
Rita Berg-Moen
May Britt Melandsø Kjelsaas
Ingunn Hognes Rimul
Renate Sletvold Øien
Bjørn Falk-Larssen
Rektor Bodil Furuhaug Westby

Til stede:
X

Fravær:
X
X
X

X
X
X
X
X

Vararepresentanter:
Til stede:

Møtt for:

Åse Stemshaug (8. trinn)
Razet Oeva (9. trinn)
Kathrine Lille (10. trinn)

Sak #
Emne
27/
Gjennomgang av referat fra forrige møte
2019-2020 Kommentarer:
Elevundersøkelsen: På temaet " Læringsmiljø og
trivsel" svarer Vikhammer-elevene at dette er godt.
Dette er positivt for utvikling og læring hos elevene.

Type sak
Oppfølging
Orientering

Temamøte: Avventer planlegging av Tema-møte for
elever og foreldre inntil restriksjoner på COVID19 er
ferdig avklart.
Informasjon til neste års 8.trinn: Skolen har spilt inn en
informasjonsvideo hvor presentasjonen som skulle
vært gjort på de ulike skolene er spilt inn. Denne
legges ut på skolens nettside, og sendes ut 7.mai som
link på mail til alle foreldre til neste års 8.trinn.
28/
Vitnemålsutdeling 10.trinn-planlegging:
2019/2020 Den ordinære avslutningen i Samfunnshuset er avlyst

Planlegging

pga restriksjoner i forbindelse med COVID19.
Vi diskuterer rundt andre ulike løsninger som kan være
aktuelle.
Ved regel om at kun 50 pers kan samles: Det kan da
være aktuelt med en avslutning kun mellom
ungdommene i en klasse og klasselærere.
Om det blir en økning på antall personer som kan være
samlet: Det kan da være aktuelt at ungdommer og
foreldre og lærere i en klasse samles til en avslutning.
Det er en usikkerhet rundt hvilke lokaler som kan
benyttes, men dette vil vurderes nærmere. Lærerne i
den enkelte klasse er med på denne planleggingen.
FAU skal ha et nytt møte om 2 uker for og drøfte
løsninger ut fra hvilke restriksjoner regjeringen da har
satt.
Uansett løsning tenker FAU det bør organisereres
avslutning i like former i de ulike klassene, og at de får
like rammer rundt avslutningen.
Om det vurderes å bruke noe av klassekassene til egne
opplevelser/aktiviteter i klassene, må dette være opp
til den enkelte klasse og foreldregruppen og vurdere.
FAU kan ikke legge føringer for dette, men håper
bruken av klassekassen blir gjennomført nogenlunde
likt i de ulike klassene.
29/
Gjenåpning av skolen etter COVID19-stengning:
2019-2020 Torsdag 7.mai vil det gjennomføres en ny
pressekonferanse hvor det blir gitt føringer for videre
åpning av skolene. Vi vet derfor ikke hva som vil skje
per idag.
Skolen planlegger hvordan klassene kan deles inn, og
hvordan areal og lærerressurser kan brukes ved en
åpning.
Det er gjort en planlegging av at 10.trinn starter først.
De vil da dele hver klasse i to kohorter, med en lærer
til hver kohort. Dette vil være ressurskrevende og det
kan bli en kortere skoledag. Praktiske fag vil legges
som hjemmearbeid, f.eks. Mat og helse. Dette gjøres
da lærere mener de har gode nok
vurderingsmuligheter ift sluttkarakter når det gjøres
på denne måten.
Det vil bli utfordringer med å få gjennomført
spesialundervisning, men iom at kohortene er såpass

Orientering

små tenkes det at det kan gjøres direkte i de enkelte
kohortene. Lærerne som har spesialundervisning må
brukes som klasselærere i kohortene, og kan derfor
ikke gjennomføre spesialundervisning utenfor kohort.
Dette vil de enkelte foresatte det er aktuelt for bli
informert om.
Det gjennomføres planlegging også for at 8. og 9. trinn
skal komme tilbake.
- Skolen lager en oversikt over smittevern og rutiner
som må gjennomføres på Vikhammer ungdomsskole
fremover. Det er viktig og trygge foresatte på dette.
Oversikten sendes ut til alle foreldre.
Skolen har god tro på at dette skal gå bra.

30/
Nytt møte er satt til 19.mai kl 19.00-20.00 på Teams.
2019/2020 Rektor innkaller til dette.
Tema vil være planlegging av avslutning for 10.trinn.

Referent:
Margrethe Lian

