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Sak nr.:  

2-01-2020 Godkjenning av innkalling og saksliste, og innmelding saker til eventuelt 

 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

 

2-02-2020 Godkjenning av referat fra FAU-møtet 13. januar 2020 

 

Forslag til vedtak: Referatet er godkjent.  

 

2-03-2020 Rektor informerer  

Orientering fra rektor og avdelingslederne ved Svithun. 

 

Informasjonen fra ledelsen dreier seg, naturlig nok, om skolesituasjonen som følge av 

coronapandemien. Ledelsen gjorde rede for tiltakene som er gjort, og hvilke erfaringer 

som er gjort.  

 

 Situasjonen med fysisk nedstenging av skolen kom brått på for alle, og det var viktig 

for ledelsen å raskt jobbe fram løsninger, og snarest få gitt informasjon til de ansatte, og 

til foreldre og elever så fort som mulig. Starten var preget av usikkerhet, da det ikke var 
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tydelig informasjon fra sentrale hold, og man ble nødt til å lage planer for ulike 

alternative løsninger. 

 

Det har vært mange avveininger som måtte tas underveis, og det har vært en ny 

situasjon for alle – både elever, foreldre og personale.  

 

Modellen for hjemmeskole som ble valgt for ungdomstrinnet var 2 økter à 2 timer hver 

dag. Fordelingen av øktene skulle ha en mest mulig jevn fordeling mellom de ulike 

fagene. Øvrige ungdomsskoler i Stavanger hadde tilsvarende modell. 

Ut fra tilbakemeldinger elevene har gitt (Google evaluering hver fredag) opplever 

skolen at en har truffet bra i forhold til arbeidsmengde, og den formen som er valgt på 

skoledagen. Etter hvert så skolen at noen elever mistet fokus i 

hjemmeundervisningssituasjonen, og det har vært nødvendig å sette i gang enkelte 

alternative tiltak på skolen for de elevene som har funnet det mest utfordrende med 

hjemmeundervisning.  

 

Selv om formen på hjemmeskolen har fungert bra, er dette langt i fra en optimal 

situasjon, men erfaring så langt viser at det går relativt greit. 

 

Med hensyn til den gradvise gjenåpningen av skolen, så har Svithun ulike utfordringer. 

Det er en gammel bygning, med varierende størrelse på klasserommene. Noen er store, 

men de fleste av klasserommene er små. Dette medfører noen utfordringer i forhold til 

smittevern. Løsningen pr i dag er å ha to klasser pr korridor, da blir det ca. 60 elever pr 

korridor. Disse har egen inn/utgang som de skal benytte. 

Skolegården er relativt liten, og det er utfordrende å overholde smittevernet også her. 

Alle elevene kan ikke være ute samtidig. Skolen har satt inn flere vakter i skolegården, 

og skolegården er delt inn i soner, men det er begrenset hvor godt en klarer å unngå 

brudd på smittevernreglene. Toaletter og vasker er også utfordrende, da skolen har få 

toaletter for den totale elevmassen (mange toaletter er i garderober og i tilknytning til 

ulike spesialrom) 

 

Skolen har i oppstarten prioritert 10. klasse. De skal kun være på eget rom, ikke ha 

rombytte slik en vanligvis har, og der lærer flytter seg mellom rom. Fremmedspråkene 

består av elever fra ulike klasser, så her har en valgt å fortsette med digital 

undervisning, dette er diskutert på ungdomstrinnet som helhet og er en løsning som 

gjelder for alle ungdomsskolene, i samarbeid med bl.a. bedriftshelsetjenesten.. 

Elevene har ønsket å beholde klassetilhørigheten så langt det lar seg gjøre. Dette har 

særlig vært viktig for 10. klasse, i og med at de er avgangselever. Klassetilhørighet er 

også viktig for 8. og 9. trinn, da disse elevene skal fortsette sammen neste år.  

 

Rutinene med håndvask fungerer bra. Dette går fortere, og er mer effektivt 

gjennomført, enn det en hadde trodd på forhånd. Skolen følger rådene om håndvask fra 

FHI. Disse har endret rådene noe i forhold til tidligere. Hånddesinfisering kan erstatte 

håndvask dersom hendene ikke er synlig skitne. Dette er mer skånsomt for elevene, og 

går fortere å gjennomføre. 

 



Avstand mellom elevene er en utfordring, særlig gjelder det når elevene går til og fra 

skolen. Her ser en at de går tett sammen. Mange vil nok oppleve at det er strengere på 

skolen, enn hjemme og på fritiden.  

 

Det er fra uke 22 kommet nye planer, som skal vare fram til sommerferien. Dette blir 

den tredje planen med gradvis oppbygging av skolen. Med denne planen ønsker en 

kontinuitet, at elevene skal være mest mulig på skolen. Det vil likevel være nødvendig 

å fortsette med kombinasjon av hjemmeundervisning og fysisk tilstedeværelse på 

skolen. 10. trinn prioriteres i første del av denne tidsperioden. De skal ha 4 bolker à 3 

timer (12 timer) på skolen i første omgang. 8. og 9. trinn skal også ha 3-4 bolker hver 

uke. I uke 24-25 skal 8. og 9. trinn ha flere økter på skolen, og 10. trinn noen færre. 

De ulike trinnene skal ha ca. 20 undervisningstimer hver uke, dette vil omfatte 

hjemmeundervisning og tilstedeværelse på skolen. Det er jevnlige rektormøter mellom 

de ulike ungdomskolene for å få mest mulig lik praksis på de ulike skolene, men de 

enkelte skolene er ulikt utformet, og bestemmelser må tilpasses. Svithun har omtrent 

like mange timer på skolen som de andre ungdomskolene.  

 

I det siste har man brukt mye tid på å diskutere standpunkt. Disse settes vanligvis i mai, 

men dette året er alle eksamener avlyst. Ny frist for å sette standpunktkarakterer blir 5. 

juni. Dette vil åpne opp for å tilrettelegge for de elevene som trenger flere vurderinger. 

Imidlertid er det ikke meningen at det skal presses inn så mange vurderinger som 

mulig. Målet er at alle elevene skal ha et vurderingsgrunnlag. Det er allerede gjort 

avtaler med elever om ulike vurderinger, blant fagsamtaler. Dette gjelder også for 8. og 

9. trinn. Elevene har vært opptatt av at det ikke skal være alt for mange vurderinger nå 

når de er tilbake på skolen. Likevel vil enkelte elever, som har vært syke, for eksempel, 

få mulighet til å ta de vurderingene de mangler.  

 

Klagefristen på standpunktkarakterene er 15. juni.  

 

Ingen av de ansatte ved Svithun har påvist smitte, men skulle noen få 

luftveisinfeksjoner, så må de være hjemme – dette gjelder både elever og ansatte. 

 

Det avholdes ingen fysiske møter i skolebygget, alt avholdes digitalt. Om dette vil 

gjelde til høsten også, er usikkert.  

 

Spørsmål fra Fau: Før corona hadde lærerne god oversikt over de enkelte elevene – 

hvilke erfaringer sitter man med nå? 

 

- Erfaringene er vekslende. Flertallet av elevene er pålogget klokken 09.00, og 

gjør det skolearbeidet de skal i løpet av dagen. Noen følger ikke opp, og disse 

er i kontakt med spes.ped – teamet, og andre aktuelle instanser. En har 

antakelig ikke klart å fange opp absolutt alle, men de fleste har en god oversikt 

over. 

- Elevene har i stor grad gjort et godt stykke arbeid, og kvaliteten på arbeidet 

som er innlevert i perioden med hjemmeskole, har vært høy. Noe av grunnen til 

dette kan være at elevene har hatt færre oppgave å konsentrere seg om, og at de 

har hatt rask tilgang til hjelp fra lærer.  

 



Chromebook har vært et meget godt hjelpemiddel i denne perioden. Læringskurven har 

gått opp, både blant elever og personale. Dette lover godt for høsten, med nye 

læreplaner.  

 

Foreldremøtet for nye 8. klassinger i juni er avlyst, og det er ikke planlagt et digitalt 

møte med dem. Det planlegges at foreldremøtet i august går som vanlig. Besøksdag for 

nye 8. klassinger har blitt prioritert, denne er flyttet fra 2.6. til 9.6., slik at elevene har 

fått utdelt standpunkt. Ved gjennomføring av besøksdag vil skolens øvrige elever blir 

sendt hjem.  

 

Utdeling av vitnemål for 10. klasse. Dette kan ikke gjennomføres på vanlig måte, da det 

er begrensninger på antall deltakere. Det vil bli holdt alternative seremonier, gjerne 

klassevis. Skolen er i planleggingsfasen av dette. 

 

Det foregår regelmessige diskusjoner med fagstaben for å tolke reglene som foreligge. 

Skolen forholder seg til det som til enhver tid blir anbefalt med hensyn til avstand, 

hygiene og renhold.  

 

Spørsmål fra Fau : Hva gjøres dersom en har mistanke om at en elev er smittet? 

 

- I et slikt tilfelle skal vedkommende isoleres, og hjemmet kontaktes. 

Vedkommende må så hentes fra skolen. En må så kartlegge hvem eleven har 

delt klasserom med. Dette forenkles i og med at elevene har faste plasser. 

Skulle eleven teste positiv, må de andre elevene og foresatte informeres. De 

som vil være aktuelle for karantene i slike tilfeller, er de som har vært sammen 

i 15 minutter, med mindre enn 2 meters avstand.  

 

Spørsmål fra Fau: Hvilke kommunikasjonsmidler vil en benytte i tilfelle smitte? 

 

- Enten e-post eller brev. SMS-melding vil ikke være et godt alternativ. 

 

Skolen legger ut informasjon så fort den foreligger. Skolens hjemmeside bør brukes 

aktivt av alle foresatte. 

 

Neste skoleår vil by på nye utfordringer, blant annet med tanke på juleballet og 

leirskolene for 9. trinn. Når det gjelder dette må vi se hvilke retningslinjer vi har å 

forholde oss til når høsten kommer. Foreløpig planlegger vi for ordinær drift og 

gjennomføring av planlagte aktiviteter. 

 

Innspill fra Fau: Språkfagene er utfordrende for mange, og det er fag som kan være 

vanskelige å hente opp igjen. Faglærerne oppfordres til å utfordre elevene til å bruke 

språket, selv om de ikke er i et klasserom. Her kan erfaringene med å spille inn lydfiler 

være et godt hjelpemiddel, også neste år, nå elevene antakelig er tilbake igjen.  

 

Skolen opplever mange gode tilbakemeldinger fra foresatte på måten skolen er drevet 

på. Den har også gjennomført elevundersøkelser hver uke for å få en oversikt over 

hvordan elevene opplever skolesituasjonen. Det er kommet inn mellom 70-80 

besvarelser hver uke, og det har vært kjekt og informativt å lese tilbakemeldingene. 



Mange synes at opplegget fungerer bra, og at de har hatt en grei arbeidsmengde. Mange 

har uttrykt ønske om å komme tilbake til skolen. Lærerne informerer om godt arbeid 

blant elevene. 

 

Fau-møter neste år: 14.9., 2.11., 18.1., 8.3., 26.4. 

 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 

 

2-04-2020 Saker til samarbeidsutvalget 

Her foreligger det ikke saksliste pr i dag.   

 

Forslag til vedtak: Saker tas til orientering / tilbakemeldinger inn til SU. 

 

 

2-05-2020 Innspill til/fra SMU 

Orientering fra SMU-møte, dersom det er blitt avholdt siden sist møte. 

 

Forslag til vedtak: 

 

2-06-2020 Valg av representant til Samarbeidsutvalget 

FAU skal ha to representanter i det nye Samarbeidsutvalget (SU). Den ene er FAU-

leder, men det skal være en representant til. 

 

Forslag til vedtak: Tina Grønnevik innkaller til første FAU-møte høst 2020, valg av 

representant til SU gjøres da.  

På dette møte må det også velges ny FAU-leder. 

 

2-07-2020 Skole-hjemsamarbeid 

Litt informasjon om siste møte mellom ledelsen og skole-hjemgruppen. 

 

Forslag til vedtak: Utsettes til høsten 

 

2-08-2020 Lekseredusert skole 

Det er kommet ønske om å diskutere lekseredusert skole. Har noen innspill eller 

erfaringer de ønsker å dele i denne forbindelse? 

 

Forslag til vedtak: Utsettes til høsten 

2-09-2020 Natteravnene 

- Orientering ved leder for Natteravnene på Storhaug. 

 

Forslag til vedtak: Dagens leder sier fra seg vervet som leder for Natteravnene på 

Storhaug. Hva som skjer videre med dette vervet må avgjøres til høsten. 

 

2-10-2020 Eventuelt. 

- Informasjonsbrev til foreldre, jmf møtet 18.11. Er det noe nytt her? 



- Informasjonshefte til foreldre som utarbeides av FAU. Er dette i gang? Er det 

noe som trenger å diskuteres i FAU? 

 

Disse sakene må eventuelt tas opp igjen på neste møte. 

 

 

 

Referent: Christina Nordahl 

 

 


