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Referat fra møte i SU 13.02.23 Tau ungdomsskole 

Tid: kl 18.00-19.00 

Sted: Personalrommet ved Tau ungdomsskole 

Til stede: Janne Irene Langvik, Kari Svensen, Kristin Ansnes Ravndal, 
Kristin Sølvberg Ur, Line Helland, Marwa Alsharif, Nicoletta L B 
Legowska, Silje Rygh og Monica Helgøy 

Forfall: 

Sak 13 – 22/23: Godkjenning av referat fra møte 14.11.2022 

Referatet ble godkjent 

Sak 14 – 22/23: Elevundersøkelsen 

Gjennomgang av resultatene for elevundersøkelsen pr trinn. Skolen ligger noenlunde jevnt 
med landets resultater. Noen steder ligger vi over, noen midt på og noen litt under. Varierer 
med noen få poeng. Ingen alarmerende utslag. Elevrådet har gjennomgått resultatene og 
lærerne skal gjennomgå resultatene på trinnmøter. 

I elevrådsmøtet kom det frem at 10. mente de ville hatt høyere poengsum nå etter 
musikalen, det minner oss om at elevundersøkelsen er et øyeblikksbilde. 

Rektor er fornøyd med høy poengsum på felles regler på alle trinn. 

Rektor har hatt vansker med å ta ut resultater pga nytt grensesnitt i presentasjonsverktøyet 
til Udir. 
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Det er vanskelig å lese mobbetall i undersøkelsen. Tau ungdomsskole har prikkede 
resultater på alle indikatorer på mobbing. I Udir sin brukerveiledning står det at * betyr at 
tallet er skjermet av personhensyn. Skolen får dermed ikke vite antall som svarer at de blir 
mobbet, men at antallet er så lite at det er identifiserbart. Link til Udir sin brukerveiledning: 

https://www.udir.no/contentassets/464add703ac1499caba67887432cadff/brukerveiledning- 
statistikkbanken2022v2.pdf 

Skolen er fornøyd med lave tall, men jobber kontinuerlig med forebygging og har 
nulltoleranse for mobbing. 

Sak 15 – 22/23: 10 faktor undersøkelsen blant ansatte 

Rektor viste årets resultater på medarbeiderundersøkelsen 10 faktor. Den viser bla. at de 
ansatte på skolen trives, finner oppgavene meningsfulle og de samarbeider godt. 

10 faktor undersøkelsen skal gjennomføres annenhvert år i tillegg til 
medarbeiderundersøkese i dialog med rektor en gang i året. 

Sak 16 – 22/23: Juleball 

Både elever, foresatte og ansatte reagerte sterkt på at noen få elever nyttet alkohol på 
juleavslutningen. Elevrådet og foreldreutvalget har diskutert saken og vi ble enige i SU om at 
vi må være i forkant i forhold til arrangement på kveldstid med holdningsarbeid og 
gjennomgang av reglement. Foresatte og elever må involveres og få informasjon om skolens 
regler. Bla. er forslaget at det går hjem Transpondermelding til foresatte om å ha dialog 
hjemme med sine egne barn og være klar over at skolen kan ta kontakt for henting ved 
mistanke om rus. Det kom også frem forslag om å ha vakter ved dørene slik at 
juleavslutningen foregår kun innendørs og under oppsyn av voksne. 

Skolen har tatt tak i saken med de som var involvert i saken på årets juleavslutning. 

Sak 17 – 22/23: Økonomi 

Skolen gikk med et mindreforbruk på ca 700 000kr i 2022. Årsaken til dette er økt budsjett 
pga elevtall, lite fravær blant ansatte og midler fra andre kommuner. Skolen har brukt midler 
til innkjøp av bøker, trivselsutstyr (baller, bordtennisbord mm), benker, lyd og lysutstyr mm. 
Men, vanskelig å beregne ut åresresultat i forhold til innkjøp med leveringstid og lærerfravær. 
Resultatet hadde et avvik på 2,8% og det er skolen fornøyd med. 

Sak 18 – 22/23: Skoleutviklingsarbeid 

Skolen er inne i sin andre runde med metoden Lesson study. Tema er at alle elevene skal 
være med på læringstoget. Arbeidet er inspirert bla av Inger Bergkastet som hadde foredrag 
for alle lærerne i Strandaskolen på planleggingsdag i januar. 

Skolen er blitt sertifisert Dembraskole og jobber kontinuerlig med inkluderingsarbeid. 

Sak 19 – 22/23: Eventuelt. Saker meldes inn til rektor senest 5 dager før møtet. 

• Sak 20 – 22/23: Leksefri skole. Nicoletta Legowska meldte inn en orienteringssak 
med ønske om en leksefri skole. Hun viste til skoler som har prøvd ut dette og hadde 
en fin presentasjon. Veien videre er at vi tar en runde i personalet her med tanke på å 
gi relevant hjemmearbeid. Forskning viser at leselekser har læringsutbytte og at 
repetisjon av matematikk også er nyttig i ungdomsskolen hvis nivået er slik at elevene 

https://www.udir.no/contentassets/464add703ac1499caba67887432cadff/brukerveiledning-statistikkbanken2022v2.pdf
https://www.udir.no/contentassets/464add703ac1499caba67887432cadff/brukerveiledning-statistikkbanken2022v2.pdf
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kan gjøre det hjemme selv. Nå tilbyr skolen studietorg tirsdag og torsdag fra kl 14.10- 
15.30 hvor elevene kan få hjelp i alle fag. 

Konklusjonen rektor tar med seg er at vi må gi relevante lekser og at elever må være 
i dialog med lærer i forhold til mengde. Det må gjøres individuelle hensyn med tanke 
på hva elevene har kapasitet til. 

Lekser skal bidra til læring, ikke til vondt i magen. 

Med hilsen 

Monica Helgøy 
rektor 
Tau ungdomsskole 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur. 


	Med hilsen

