
Referat FAU-møte 12.05.2022

Saksliste

Vedtakssaker:

1. Skoleruta 2022-23

På grunn av studenter som skal overta skolen i uke 46 og at vi som kollegium ikke tør/kan reise fra

skolen og elever med helt spesielle behov den uke, må vi dra på et annet tidspunkt.

Vårt forslag som ble lagt frem i forrige FAU-møte er fortsatt vårt forslag:

Ekstra planleggingsdag legges inn torsdag 20.oktober (i forbindelse med ordinær planleggingsdag

fredag 21.oktober) Denne skoledagen tas igjen ved at vi i uke 43 eller 44 legger opp til dobbel onsdag

som en stor tverrfaglig temadag i bærekraftig utvikling. Da får også studentene (35 stk) mulighet for

planlegging og gjennomføring og vi blir 80 voksne som kan bidra til en god og aktiv temadag for

elevene som varer fra 8.15- 17.00.

2. Valgfags og fremmedspråkstilbudet 2022-23

2.fremmedspråk på alle trinn:

● 3 gr i spansk

● 1 gr i tysk

● 1 gr i engelsk fordypning

● 1 gr i arbeidslivsfag (Her får elevene tre ulike tilnærminger i løpet av året. Bygg og mekanisk,

Mat og restaurant, Kunst og gjenbruk

Valgfag trinn 8:

Innsats for andre, Fysisk aktivitet og helse, Friluftsliv, Sal og Scene, Design og Redesign (Kan sette

in ekstra gruppe i enten Fysisk eller Friluftsliv)

Valgfag Trinn 9 og 10:

Innsats for andre, Jobbe i barnehage, Fysisk aktivitet og helse, Friluftsliv, Sal og Scene, Design og

Redesign, Trafikk, Produksjon av varer og tjenester mat/kantine  (Kan sette in ekstra gruppe i enten

Fysisk eller Friluftsliv)

Informasjonssaker:

● Ansettelser (nye folk) 2022-2023

● Foreldrenettverk oppstart august

● Prosjekt «Sånn Funker Vi» på trinn 8 neste år.

● Skoleavslutning for 10.trinn.

● Temauke i uke 22

Spørsmålsrunde

Eventuelt

Referat

Rektor:

Takk til alle som stilte opp og hjalp til på skoleballet 11.05. Folk stiller lett opp.

Det samme gjelder for engasjementet hos foreldregruppa med hjelp på Vardåsbanen på

fredagskveldene.



Godt samarbeid mellom skolen og foreldregruppa, også når det gjelder elever med ekstra behov, og

hærverk gjort rundt på Søm. Lett å ta kontakt med foreldrene.

1. Endring av skoleruta neste skoleår.

Kompensasjonen for å være veiledere for studentene, er kompetanseheving/tur. For å få alle

med ønsker skolen å gjøre det på denne måten, samt for å gi elevene mer utbytte av denne

ekstra dagen. FAU har stemmerett her. Vedtatt. Informasjon om hvilken uke gis i god tid,

samt info til konfirmasjonsundervisning i god tid.

2. Fremdeles ikke noe fransklærer på skolen.

Ønske om at alle elevene skal kunne få førstevalget sitt. Mulig for å ev. bytte en

spanskgruppe til tysk.

Valgfag: Lett å få til å gi alle sitt førstevalg. Fysisk aktivitet og helse, og friluftsliv er de mest

populære, og er ganske fleksible. Båtførerprøven har blitt den del av friluftsliv. Trafikk

inneholder også trafikalt grunnkurs.

10. trinn har fått tilbud om vandretur med frivillige lærere i juni. 60 elever har meldt seg til

dette, og det er veldig bra.

Infosaker:

- Nyansettelser: Ny kontorleder (årsvikar neste skoleår, og nyansatt fra høsten 2023)

6 nye lærere, 4 nye miljøarbeidere.

Stort behov pga. mange elever som trenger ekstra oppfølging.

- Foreldrenettverk. Starter opp i august. Info gis på foreldremøte da.

- “Sånn funker vi”: 8 timer med 8 tema + 5 doble gymtimer fordelt utover skoleåret. Ulike

livsmestringstema

- Skoleavsltuning 10.trinn: 22. juni. Elevene ønsker seg felles i gymsalen først, og så klassevise

avslutninger. Elevene har hatt en undersøkelse, og flertallet får bestemme. Avgjøres fredag

13.05. Foreldrekontaktene får beskjed om hva det blir.

- Avslutning av skoleåret:

- 17. maitog. Spent på om elevene fremdeles ønsker å gå. Håper at dette skal bli som før igjen.

- Uke 22: temauke: Bærekraft og miljø. Kick-off mandag. 3 delt rullering (Sømstranda,

Jegersberg og skolen - lage mat).

- Uke 23: vandring for 10. trinn

Eventuelt
Innspill:

Referat fra tidligere FAU-møter ligger ikke ute på hjemmesida. Rektor sjekker ut.

Ballet: Kåring av prins osv. Hvem står for dette?

Rektor: Elevrådet ønsker å videreføre dette, selv om lærerne kanskje ikke ønsker dette. De fikk

innspill om at det skulle kåres noen utfra noe de har gjort for andre f. eks. Og lærere har

“kvalitetsikra” disse kåringene. Var bedre i år enn tidligere, men det er et ønske å få det bort.

Elevmedvirkningen står sterkt i denne sammenheng.

Tidligere har 9. trinn arrangert en elevkveld for de nye 8. klassingene, men i år har det ikke blitt tid til

dette bl.a. p.g.a. utsatt ball.



Læreverk i matematikk. Beholde gamle bøker i lesefag for å opprettholde lesing i bok. Elevene har

ikke mye trening i å lese på skjerm - har ikke øvd nok på lesestrategier for lesing på skjerm.

Loftet/Vardåsbanen:

Ikke lenger et så stort behov her på Søm. Nå mer på Tinnheia, og så på Fagerholt.

Forebyggende avdeling/Politiet ønsker at det kunne opprettes en arbeidsgruppe som de kan

samarbeide med. Ungdomslosen har bidratt også. Besøker alle skolene en gang i uka, og vet hvem

ungdommene er/de vet hvem han er.

Skolen har også samarbeid med forebyggende enhet.

Forslag: “Natteravn” på Søm, burde vært for alle foreldre på omgang.

En FAU-representant kunne hatt som oppgave å ha kontakt med forebyggende avdeling.

Gjengene flytter på seg. Busser rundt.

Lett å få tak i rusmidler på Søm. Mer alkohol på 10. trinn enn tidligere. Mer stygg språkbruk og

trusler i lavere trinn. Mye info via snap.

Disse tingene blir tema på nettverksmøte i august. Bli kjent med de andre foreldrene, sånn at det kan

være lettere å ta kontakt med hverandre. Elevene ønsker mindre foreldreinvolvering, og vil styre selv.

Det bør de ikke.

Det blir ikke noe FAU-møte 9. juni for 8. og 9. trinn med vara, med mindre det dukker opp noe

spesielt.


