Referat FAU-møte SUS 2.juni 2020.
Klasser representert: 8A, 8B, 8D, 9A, 98, 9C, 9D, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E.
I tillegg Erlend Moen med fra USA og Robert Øyum-Jakobsen.
Klasser fraværende: 8C og 8E

Sak 1
Høringssvar endringer i opplæringsloven.
Det er fremmet forslag om endring i opplæringsloven vedrørende lovpålagt samarbeid mellom
skolen og foreldre. Dette innebærer bl.a. at det vil være opp til den enkelte skolen å avgjøre om
organer som FAU og SU skal opprettholdes. Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har
utarbeidet en høringsuttalelse som FAU i SUS har gjennomgått. FAU stiller seg 100% bak
høringssvaret som er utarbeidet. Det poengteres både fra FAU og ledelsen på SUS at strukturen og
rammeverket som FAU og SU utgjør er viktig for det gode samarbeidet som er mellom skolen, elever
og foreldrene.
Sak 2
Retningslinjer avslutninger våren 2020.
Korona og smittevernregler gjør det vanskelig å arrangere skoleavslutninger for trinnene.
FAU har i felleskap besluttet at det ikke arrangeres skoleavslutninger for 8 og 9 trinn. Det oppfordres
til at de enkelte klassene prøver å få til innkjøp av is for litt hygge en dag i skoletiden.
10. trinn skal ha klassevise avslutninger med vitnemålsutdeling siste skoleuken. Det oppfordres til at
disse arrangeres noenlunde likt for alle klasser. FAU-representant for de enkelte klassene prøver å få
til innkjøp av pizza/is til den enkelte klassen som serveres i skoletiden til elevene. Dette avtales
nærmere med Gunnhild og de enkelte klassekontaktene. Utover dette oppfordres det til ikke å
arrangere noe felles for klassene etter skoletid.
Det ble besluttet å gi lik gave til kontaktlærerne for 10.trinn (Gavekort fra Korn kr 300 +
blomsterbukett kr 300). FAU-representanter ordner for sin klasse.
Sak 3
Informasjon fra konstituert rektor
1) Skolen planlegger smittevernhensyn ut fra trafikklysmodellen. Skaun kommune er nå på gult.
Hovedutfordringen pr. i dag er kapasiteten på busstransporten. Det jobbe med å finne
løsninger sammen med ATB. Elever fra samme kohort og husstand kan muligens sitte
sammen på bussen. Foreldre opplever det som urimelig at ungdommen ikke skal kunne gå på
skolen pga manglende skoleskyss. Dersom det ikke finnes en snarlig løsning på dette ønskes
det at det settes press ved at FAU skriver et leserinnlegg til avisene. Det er imidlertid viktig å
holde dette så saklig som mulig og ikke legge skylden på ATB. Ansvaret for å få rammeverket
og strukturen på plass slik at barna kommer seg på skolen ligger på den politiske ledelsen.

2) Skolen har gjennomført digitalt nettverksmøte for kommende 8 klasse med foreldre. Dette
var en suksess! Fungerende rektor berømmer skolens ansatte for arbeidet som er lagt ned
med å få de digitale verktøyene til å fungere så bra som det har gjort.
3) Det jobbes aktivt med ansettelser for neste skoleår. Skolen mange flinke vikarer som er
ønskelig å ha med videre.

Informasjon fra Rektor Erlend
Året i USA nærmere seg nå snart slutten og familien vender tilbake til Norge og Ranheim om kort tid.
Erlend gleder seg å ta fatt på jobben som rektor på SUS igjen og benytter samtidig å takke Robert for
den strålende jobben han har gjort mens han har fungert i stillingen. Det manglet ikke på superlativer
fra både Erlend, FAU-leder og øvrige FAU-representanter til Robert. Vi ønsker han alle lykke til i sin
nye stilling og er glade for at fortsatt vil ha en rolle opp mot skolestrukturen til Skaun ungdomsskole.

Ref Ruth J Tuven

