REFERAT FAU-MØTE SKAUN UNGDOMSSKOLE PÅ TEAMS 28/4-2020
(En del av spørsmålene og problemstillingene i møtet gikk fort ut på dato pga endringene med
tilstedeværelse på skolen som kom 12.mai – Robert anm).
SAK 1. Forslaget til ny opplæringslov og endring i skolens samarbeidsorganer.
FAU leder Ketil Solberg tar saken rundt skriv fra FUG.
Arbeide fram et høringssvar til FUG om forslaget til ny opplæringslov og endring i skolens
samarbeidsorganer med foreldre.
Flere mener dette kan pulverisere et foreldresamarbeid, og kan by på utfordringer. Dette gjelder
innspill direkte inn mot rektor som fører det foreldre kommer med videre.
Det settes opp en egen gruppe i FAU teamet (Ketil, Astrid, Eli og Torgeir) som utarbeider et
høringsutkast og svarer opp innen 1.juli.
Rektor har møter med elevutvalget, foreldre ect hvor det i dag gir et godt samarbeid med gode
tilbakemeldinger, kommunikasjon og diskusjoner.

SAK 2. Hjemmeskolesituasjon.
Skolen stengte 13.mars grunnet Korona og det ble hjemmeskole.
Skolen satte i gang samarbeid mellom beredskapsgruppe, verneombud, rektor og lærer Gausen,
som har mye bra og bidra med.
Skolen laget en kontunitetsplan for den neste måneden. 1 til 1 PC i tillegg til Teams.
Kartlegging av nettoppkobling i elevenes hjem. De som ikke har internett har fått mobilnett
refundert fra kommunen. Har fungert godt ift rammeverket.
Skolen har hatt kartlegging av sårbare elever, jevnlige møter med andre instanser og ukentlige
møter. Elevene kategoriseres ut fra farger og mestringsgrad, det er tett og god kontakt mot
kontaktlærere.
Oppfordret til å ut å mosjonere og ha varierte dager som er med på å hindre brakkesyke.
Etter avtale med foreldre har enkeltelever på skolen har vært ute i bedrift, TUVA
aktivitetssenter ect for å få en bedre skolehverdag.
Alle ansatte har gjennomført fellesmøter i Teams der det har vært tatt opp forskjellige tema
knyttet til hjemmeskole. I tillegg ønskes det å bruke Teams som en videre opplegg i
skolehverdagen fremover. Elever med lese- og skrivevansker har gjort det bedre på disse
plattformene.
En elev har laget et dikt rundt koronasituasjonen som har blitt så populært at det har gått viralt.
og det er svært hyggelig og positivt i denne tiden.
Situasjonen frem til nå med hjemmeskole og opplevelsene rundt det er stort sett positive. Det er
et stort spenn i elever med forskjellige behov og ønsker.
Robert har vedlegg

Tilbakemeldinger fra foreldre og elever:
BV har gitt tilbakemelding om at SUS er imponerende bra.
God struktur
Flinke elever
Flinke lærere
Sove lengre
Savner skolen
Savner venner
God jobb fra lærerne
Vanskelig å aktivere
Utfordring vitnemål 10.trinn
Positivt kvantesprang
Spennende/kult
Trist/kjedelig
Jobbes godt mot stpkt
Positivt med felles turdag
karakter

Godt samarbeid
Læringsgrupper/partner pos
Eget tempo positivt
Savner det sosiale på skolen
Fungerer greit
Mye spm avslutning 10.trinn

Det er en utfordrende tid, men det vil kjøres heldagsprøver som blir ganske like eksamen.
Har vært flere samtaler på Teams rundt prøvemuntlig, noe som er positivt. Det er avgjørende
hvordan elevene har det på hjemmebane. Om de er alene hjemme eller om hele familien med
småsøsken er hjemme.
11.mai skal kanskje alle elever være tilbake på skolen. Mulig det blir delt opp ift dager,
klassetrinn ect. Det er mye nye rutiner som må på plass, renholdere, krav og regler som må
følges, kontakt med hjemmet. Skal også ha kontakt med lærerne fra barneskolen rundt oppstart
der. Det jobbes iherdig med en plan, og alle skal tilbake før ferien.
Største utfordring er buss ift smitte, avstand ect. Det er mulig det kommer forespørsel til
foreldre om skyssing en periode.
Robert sammen med Erlend er i gang med å planlegge neste skoleår.
SAK 3. EVENTUELT
Blir det flere lærere enn normalt når det nå blir flere små grupper?
Rektor jobber med dette. 10.trinn skal først ut. Forholder seg til KOHORT om regler for
gruppestørrelse og avstand. SUS er heldig som har et godt skolebygg med fordeling av
hjemmeområde, klasserom og andre rom som kan benyttes.
Det blir nye regler og forholde seg til når alle skal tilbake. Noen på skolen, andre hjemmeskole
og kanskje byttes på dager. Mye under planlegging ennå. Ser an ift hva som er mest
hensiktsmessig ift grupper og alder.
Hva skjer med vitnemålsutdelingen/avslutning?
Må prøve å få til noe, og det både tenkes og jobbes med. En verdig avslutning er viktig å prøve å
få gjennomført. Mulig det går an å få det til utendørs, eller om det deles inn klassevis,
hjemmeområde e.l.
Hva skjer med overnattingstur?
Stiller store tvil til det da arrangementer avlyses.

PRYO – avlyses og flyttes til 10.trinn
Leirskole avlyses, mulig man kan flytte det til senere
Rektor takknemlig for tilbakemeldinger på schoollink. Møtet heves kl 20.15

Referent Bente Løvseth

