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SAKER: 

10- 2018/2019 Kommentarer til innkalling eller saksliste 
Oppmøtet til dagens møte var dårlig og 
spørsmålet er om det har blitt noe galt med 
innkallingen? Denne gangen er listen fra skolen 

brukt og det har kommet frem at blant annet 

enkelte som står som vara egentlig er hoved 
foreldrekontakt. Innkallingen ble kun sendt ut 
til dem som sto som hoved. Dette kan være en 
mulig årsak til det store frafallet. Det 
fremkommer også med dette at det er viktig at 
vi melder inn dersom vi ikke kan møte, slik at 

man kan vurdere og endre dato for møte. 

11-2018/2019 Ikt-satsing på skolen og gamle pc-er. Hva 
gjøres med dette?  
Rektor ga god informasjon om dette. Det ble 
kjøpte nye pcer til alle trinn som går på skolen 
nå i 2016. Disse pcene er gjenbruks-pcer. 

Disse ble bestilt inn og for da å få råd til at alle 
elevene skulle få dette ble det bestemt at man 
skulle gå for gjenbruk. I etterkant av at dette 

var gjort kom bevilgninger til at skolen kunne 
investere i nye pcer i fjor. Det skal kjøpes inn 
nye pcer nå, men disse blir til elevene som 

kommer til høsten. Skolen er usikker på om 
det blir chromebook eller vanlig pc som skal 
kjøpes inn.  

12-2018/2019 Mengde av prøver og innleveringer og at 
dette hoper seg opp og blir for mye i 
perioder.  

Rektor gir klar tilbakemelding at dette må 
meldes inn til kontaktlærer. Skolen har et 
felles arena hvor prøver meldes inn fra de 
forskjellige lærerne, slik at det ikke skal bli for 
mye. For språkfagene har dette ikke fungert 
fullt så bra og dette inkluderer kun prøver, ikke 

innleveringer eller fremføringer. Rektor vil ta 

dette med videre. 
 



13-2018/2019 Vurdering for læring, hvordan jobber 

skolen med dette? Hva gjøres i forhold til 
å hjelpe elevene til å utvikle seg? Det 
oppleves vanskelig for mange å vite 
hvorfor de får de karakterene de får og 
hva de kan gjøre for å få det til bedre 
eventuelt. 

Det er forskjellige prosjekter på dette i 
ungdomsskolen. Blant annet forsøker to av 
lærerne på 9-trinn å ikke gi karakterer, men 
tilbakemeldinger. Rektor sier Grim har et 
utviklingspotensialet i forhold til dette, men 
dette er utsatt noe pga andre prosjekter. 

Rektor viser oss en kortversjon av lærerguide 
for vurderingsrutiner og ønsker tilbakemelding 
er dersom det er mangelfullt med 

tilbakemeldinger 
Lærerne har hatt undervisning i 
relasjonsbygging, samt har kollegaveiledning. 
 

14-2018/2019 Til skoleballet trenger vi hjelp av dere 
foreldre. Skoleballet er 21.mars kl 18 -23 på 
Festningen! 
Fint om hver klassekontakt ordner med fem 
foreldre fra hver klasse. Oppgaver vi trenger 
hjelp til: 

 
-          Rigge til, Rydde, Vakthold,        
Matservering og oppvask.  
 

Navn på foreldre sammen med tlf.nr. leveres 
til fau.leder, som igjen leverer til Silje 

Habostad innen 1.mars. 
 

15-2018/2918 Det må velges en representant til å sitte i 
KOMFUG. Line Drange Neset ble Grim Skoles 
representant. Tusen Takk til Line! 
Det er ønskelig med en vara også til Komfug, 

gi beskjed dersom det er noen som kan tenke 
seg dette. 

16-2018/2019 NATTERAVN natt til 1 mai 
Vi håper på god representasjon 

17-2018/2019  
Eventuelt: 
Ikke noe spesielt å referer her 

 

Neste møte blir torsdag 2/5 kl 18 på skolen. Det kommer egen innkalling til dette. 

Med Vennlig Hilsen 

Janne Røer-Skaara 

 


