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1. Opprop 

8A Målfrid Tangedal, 8B Sigrun Lomeland, 8C Inger Marie Haukalid, 8D Geir Rune Teigen 

9A Anita Pedersen (frafall), 9B Åshild Harket Moen, 9C Anne Torhild Omland, 9D Gunnhild 

Stephansen 

10A  John Arne Kastensen, 10B Finn Kolstad, 10C Gro René Rambø (frafall), 10D Nefa 

Avdovic 

 

2. Informasjon fra KOMFUG årsmøte 18. mars (Kommunalt foreldreutvalg) 

Målfrid orienterer om KOMFUG; orientering, opplæring, seminarer. Komfug jobber for å 

lage seminarer som er åpne for alle skolene i Kristiansand. Har en egen facebook-gruppe.  

 

3. Diskusjon rundt elektroniske læremidler 2021-2021 

Det ble tatt en runde rundt hos alle foreldrekontaktene. Oppsummert så er inntrykket at 

elevene er fornøyde. De slipper å dra på alle bøkene og de glemmer heller ikke lærebøkene. 

Foreldrene uttrykker bekymring for at man ikke har samme mulighet til å henge med i eget 

barns læring, både i forhold til øving til prøver, se helhetsbildet og finne frem til de konkrete 

læremidlene som nå er digitale. Erfaringen er videre at det er varierende grad av 

tilbakemeldinger fra foreldrene i de ulike gruppene. Flere foreldrekontakter melder om lite 

tilbakemeldinger fra foreldrene.  

 

FAU-leder vil orientere om foreldrenes tilbakemelding til elektroniske læremidler i SU og 

også høre litt hva som er lærernes tilbakemelding. Det vil videre bli spilt inn et forslag om evt. 

forbedring til ukeplanen – at man tenker på foreldrene og deres ønske om å følge opp barna i 

sin læring. Legge ved lenke til læresteder, eller faglitteratur. 

 

Her er en lenke til en artikkel i aftenposten om digital læring i skolen, som ble spilt inn av en 

forelder i 8. trinn: https://www.aftenposten.no/norge/i/Gar5pq/digitalisering-i-skolen-er-

misforstaatt?fbclid=IwAR196c30uG2kR18XQMXV27T5zZx3ligRYBZj12MTqMfdep3H4nc

GNmEWZco 

 

4. Informasjon fra rektor 

Korona: 

To smittede elever – men det har ikke vært smitte i nærheten av skolen. Heller ikke hatt 

mange ventekarantener; maks 7 elever på en gang. Lite karantener også for lærerne og ingen 

smitte. 

 

Etter forrige runde med rødt nivå, fikk skolen en del innspill fra foreldrekontaktene. De hadde 

tid til å forberede seg bedre til siste runde med rødt nivå, da det kom forvarsler om endringer. 

Skolen etablerte halvdags-skole og det har fungert ganske bra. Men det har vært dårligere 

undervisning på nett pga av ressurssituasjonen. Skolen har i et visst omfang måttet legge opp 

til mer selvstendig arbeid på hjemmeskolen. 

https://www.aftenposten.no/norge/i/Gar5pq/digitalisering-i-skolen-er-misforstaatt?fbclid=IwAR196c30uG2kR18XQMXV27T5zZx3ligRYBZj12MTqMfdep3H4ncGNmEWZco
https://www.aftenposten.no/norge/i/Gar5pq/digitalisering-i-skolen-er-misforstaatt?fbclid=IwAR196c30uG2kR18XQMXV27T5zZx3ligRYBZj12MTqMfdep3H4ncGNmEWZco
https://www.aftenposten.no/norge/i/Gar5pq/digitalisering-i-skolen-er-misforstaatt?fbclid=IwAR196c30uG2kR18XQMXV27T5zZx3ligRYBZj12MTqMfdep3H4ncGNmEWZco


Tilbakemeldingene fra elevene om rødt nivå har vært både positivt og negativt: noen elever 

synes dette var helt topp, og kortere dager, og mindre grupper. Andre gleder seg til å møte 

hele klassen igjen.  

 

I dagene fremover med gult nivå, så har skolen måttet gjøre noen grep og det går utover 

friminuttene. Skal informere hver klasse tydelig om hva som gjelder i friminutter. 15 minutter 

matfri og 10 minutter frisk luft etterpå. Elevene må velge om de vil være inne eller ute og 

friminuttene må avvikles effektivt. Dersom dette ikke blir vellykket så er siste mulighet er å 

kutte ut friminuttet.  

 

Foreldrekontakt spilte inn at det var enkelte dager noe kort tid fra skolen til hjemmeskolen 

med tanke på å også få tid til å spise før neste time. 

  

Nettbaserte læremidler: dette skal det være en evaluering av. Skolen skal involvere elevene 

kraftig på dette. Lærerne bruker elevenes læring som hovedargument, en skal ikke 

argumentere utifra hva lærerne mener noe om dette, eller økonomi. Skal lande så mye at man 

kan få bestilt det man trenger slik at det er klart til oppstart i august. Noe av vurderingen vil 

også være å måtte se på hvilke fag som fornyer seg oftest (og bøkene blir raskt foreldet) 

Digitale ressurser som kjøpes inn kommer med fremtidige oppdateringer. Skolen ser ikke bort 

fra at det kan bli en kombinasjon av både bøker og digitale ressurser. Kommunen vil kjøpe 

samlet inn på vegne av alle ungdomsskolene og vil dermed få et bedre pristilbud. 

 

Klasserom, skolens utseende og elevenes trivsel. Klasserommene innbyr ikke til læring. 

Elevene er engasjert og vil bli involvert. Det skal lages en plan for å skifte ut stoler i så mange 

klasser som mulig og også fornye pultene. Man vil forsøke å få mest mulig like enheter i 

rommene. Videre vil det bli lagt opp til å skifte farge på veggene, evt. dekorere med noe som 

innbyr til mer læring. Gjøre rommene slik at det skaper med lærelyst. Det er også åpnet opp 

for at elevene kan lage noen trivselssoner i en del av klasserommet. Dersom det ikke hadde 

vært korona, så ville skolen ha invitert foreldrene om å være med på en slik dugnad. Det 

legges opp til å bruke kr 2-300 000 selv om dette er midler som strengt tatt ikke finnes. Ute 

holder de fortsatt på med gravearbeidene, men når de er avsluttet så vil uteområdet bli mye 

bedre. Det er foreløpig ikke noen nyheter om oppgradering av fotballbanen. Men det er åpnet 

for at det kan komme noen midler til å ruste opp litt i bygget ved siden av skolen. Dette er et 

areal som skolen kan bruke og bruker til aktiviteter og ved særskilte behov. 

 

Neste skoleår: trenger tre nye lærere – vikarer.  

Det legges opp til to kontaktlærere pr trinn i neste års 8. trinn. Den spesialundervisningen som 

har vært til nå, har vært mindre gruppeundervisning. Skolen mener det er et bedre grep å sette 

inn flere ressurser i basisfagene eks. i engelsk, norsk og matte i de trinnene der behovene er 

størst. Det er ikke midler for dette i alle klassene. 

  

Klassene blir satt sammen med samme prosedyre som i fjor – var lite klager på klassen. 

 

Avslutninger: 

For 10. klasse: Det er lov å reise på tur – Agder +. Det er lov å overnatte. Skolen stiller ingen 

faglige krav og ønsker at elevene skal ha mest mulig moro. Muntlig eksamen kommer så sent 

som 16. juni og elevene kan dermed reise frem til 11. juni. Skolen håper at de får til noen fine 

turer som de kan glede seg over. Det trenger heller ikke å være en lang tur, men de kan også 

dele opp i flere mindre turer. 

Det blir ingen felles avslutningsopplegg for hele skolen, men klassevise avslutninger. 



 

Samlet sett er skolen ikke bekymret for læringsutbyttet for dette skoleåret som har vært såpass 

preget av korona. Skolen synes dette har gått grei, men man ønsker sterkt at elevene skal få 

tilbake igjen det sosiale livet. 

 

Foreldrekontakt gir positiv tilbakemelding til skolens organisering av rødt nivå denne siste 

runden. 

 

 

5. Eventuelt. 

Flere foreldrekontakter har blitt kontaktet av foreldre i egen klasse med spørsmål om appen 

Yolo. Yolo fungerer ved at man sender anonyme meldinger til hverandre ved å koble den til 

Snapchat. Meldingen/spørsmålet som en person først skriver, blir deretter svart anonymt av 

andre. Muligheten til å være anonym legger forholdene til rette for hets, trusler og andre grove 

meldinger. Appen har en veiledende aldersgrense på 17. Det er uklart i hvor stort omfang 

selve appen er i bruk, men tilbakemeldingene i kveldens FAU er at mange av ungdommene 

kjenner til den. FAU vil ta en kontakt med sosiallærer å forhøre seg om dette er et kjent og 

evt. stort problem. Generelt vil FAU oppfordre foreldrene til å ta en prat med egne 

ungdommer om appen og gjøre seg litt kjent med hva denne er:  

https://www.barnevakten.no/app/yolo-motta-meldinger-anonymt/ 

 

 

 

 

https://www.barnevakten.no/app/yolo-motta-meldinger-anonymt/
https://www.barnevakten.no/app/yolo-motta-meldinger-anonymt/

