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Gruppe: FAU– møte 

Møtested: Google Meet 

Møtedato/ -

tid: 

Mandag 18. januar 2021, klokken 18 – 19.30 

Deltakere: FAU-representanter: 

Rektor Vibeke Vikse, avdelingsledere Bent Inge Ask og Ole Kristian Lie. 

  

 

REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   25.01.21 

Sak nr.:  

01-21 Godkjenning av forrige møtes referat 

Referat godkjent. 

02-21 Valg av referent og innmelding av saker til eventuelt  

Ingen saker til eventuelt. 

03-21 Informasjon fra skolen: 

 

Orientering om Covid-situasjonen/beredskapsnivå på ungdomsskolen, og 

skolens planer fremover.  Det har vært et krevende år for alle, inkludert 

personellet på skolen, som vi ikke har kunnet samle til fellesmøter. En ny runde 

med rødt nivå etter jul kom noe overraskende. Det ga likevel noen positive utslag 

som «ro på bygget» og forutsigbarhet for elevene. 

 

Skolen mener de har bra kontroll på nærkontakter i forbindelse med eventuell 

smittesporing. Har hatt ett tilfelle nylig der man fikk begrenset hvor mange som ble 

satt i karantene 

 

Nå skal skolen tilbake på gult nivå. Det medfører litt endringer mhp smittevern og 

krav til avstand. Fra mandag uke 4 er det vanlig timeplan, inkludert kroppsøving, 

kunst-håndverk etc. Utfordringen er gjennomføring av fremmedspråk (fransk og 
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tysk) som har elever fra 5 ulike klasser (kohorter), der elevene må ha 2m avstand. 

Det er derfor et opplegg med rullering med både vanlige klasseundervisning og 

digital undervisning på skolen i fransk/tysk. Det blir tre timer fremmedspråk i uka 

på hvert av trinnene. Gruppene i tysk og fransk vil da veksle på å ha 

språkundervisning på et stort rom (musikksalen), slik at fransk i uke 4 vil ha en 

dobbelttime med lærer, mens tysk har en enkelttime med lærer. I den resterende 

timen i fransk, og de to resterende i tysk vil de motta digital undervisning. Elevene 

som mottar digital undervisning skal oppholde seg på skolen, men vil bli delt i to 

grupper på grunn av smittevern. Den ene gruppa sitter med faglærer, mens den 

andre gruppa har tilsyn av en voksen mens de jobber med oppgaver eller 

kommuniserer med lærer via Meet. Uka etterpå bytter fagene timer, slik at 

tyskklassen får to timer med lærer og franskklassen en. 

 

Det er forsterka renhold på hele skolen. Ellers går det meste som normalt. 

Angående personell, så er gjennomsnittlig fravær i denne perioden noe høyere enn 

normalt (lav terskel for å være hjemme ved symptomer etc). Skolen har en god base 

med vikarer. 

 

Eksamen for 10. klasse planlegges som normalt. Når det gjelder muntlig er det de 

respektive faglærere som setter opp dette og skolen mener de vil ha et godt opplegg 

som vil dekke fagområder som er gjennomgått. Skolen avventer beskjed fra UDIR 

om gjennomføringen vil gå som normalt eller ei.  

 

Elevrådet: Elevene har gjort en god innsats under koronarestriksjonene, og det har 

underveis blitt tatt opp problemstillinger rundt avstand, bruk av innganger etc i 

elevrådet. 

 

Orientering om saker til SU 

4-2021 Regnskap 2020 og budsjett 2021:  

Dette er foreligger ikke på nåværende tidspunkt. 

 

5-2021 Elevundersøkelsen 2020:  

Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2020 på alle trinn, og etter at skolen fikk 

resultatene på slutten av november har disse vært drøftet på de respektive trinnene 

for videre oppfølging og arbeid i klassene. Denne prosessen pågår fremdeles. St. 

Svithun har de siste årene prioritert følgende områder: motivasjon, variert 

opplæring og vurdering, men har samtidig fokus på alle innsatsområdene. Skolen 

har en lav skår på motivasjon, marginal nedgang fra 2019. Dette er gjennomgående 

for mange av ungdomsskolene. Skolen har en økning på hhv variert opplæring og 

vurdering. Skolen ser at elevene gir gode tilbakemeldinger på områder som trivsel, 

støtte hjemmefra, støtte fra lærere og felles regler. Dette er alle viktige områder som 

må ligge i bunn for arbeidet med øvrige indikatorer. De tre innsatsområdene 

(motivasjon, variert opplæring, vurdering) kommer skolen til å fortsette å prioritere 

dette året. Det vil gi kontinuitet. Motivasjon blant elevene er lavere i 

stavangerskolene enn landssnittet. Dette er noe skolen og også skoleeier har tatt tak 

i og ønsker fokus på fremover.  
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6-2021 Foreldreundersøkelsen 2020: 

Årets foreldreundersøkelse hadde en deltakelse på 73,8 % , dette er en fremgang på 

6,3 prosentpoeng fra sist skoleår. I år valgte skolen Udir sin løsning der 

Foreldreundersøkelsen ble sendt ut med lenke via SMS, og foresatte kunne svare 

direkte fra sin mobil. I tillegg lå det mulighet for purringer i systemet. 

Undersøkelsen viser relativt godt samsvar i resultatene fra St. Svithun og 

kommunen som helhet, og skolen er godt fornøyd med deltakelsen.  

 

 
 

Tilbakemelding på saker meldt inn fra FAU (i etterkant av forrige møte):  

a) Blir enkelte fag skadelidende som følge av «komprimert» skoledag? Og 

oppfyller skolen Opplæringslovens krav til undervisning når 

eksempelvis gym, valgfag og mat og helse ikke har normal 

undervisning? FAU ber om redegjørelse fra skoleledelsen. 

- Skolen følger til enhver tid de retningslinjer som kommer fra 

skolesjefens kontor, og krav knyttet til beredskapsnivå styrer 

undervisningen. Språkfagene er nok noe skadelidende pga. at det er 

flere kohorter i én språkklasse, og vanlig undervisning kan derfor 

ikke gjennomføres på rødt eller gult nivå.  

 

b) Mange familier sliter som følge av pandemien og tap av inntekt/jobb. 

Er dette noe skolen har fokus på og i så fall hva gjøres? FAU ber om 

kommentar fra skoleledelsen. 

- Skolen er oppmerksom på at det er noen elever som sliter, enten det 

er pga. mer isolasjon eller familiærere endringer. Foreldre har 

kanskje mistet jobboppdrag etc. Det er viktig at foreldre informerer 

skolen hvis det er noe som har endret seg eller andre bekymringer 

slik at de kan følge opp. Skolen og miljøteamet opplever å ha god 

oversikt over elevene. 
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04-21 Saker fra SMU 

Orientering v/SMU-representant Marianne Gjerde. 

- Oppgradering av skolegård er godkjent. Nye benker og scene er på 

plass. Oppgradering av trimrommet står på planen.  

- Ordningen med gratis skolemat fortsetter, og det gjør også leirskole.  

- Det er ellers lite/ingen hærverk på skolen nå. 

- Ang. Hjemmeskole: flere elever ønsker at lærerne er lettere 

tilgjengelig.  

- Smittesituasjonen: Det er kommet innspill om at de voksne på 

skolen må være tydeligere når elver står for tett og ikke følger 

smittevernregler. 

- I og med at flere elever enn normalt er hjemme fordi de har 

symptomer, men ikke nødvendigvis er syke, bør det være ett 

undervisningsopplegg for dem. Meldt inn til skoleledelsen v/ Bent 

Inge Ask. 

- På rødt nivå har det ikke vært innlevering av mobiler og elevene har 

kunnet bruke telefonen i friminuttene. Det ser ut til å ha fungert 

greit. På oransje nivå går skolen tilbake til ordningen med 

mobilhotell. 

 

05-21 Hvordan jobber miljøteamet på skolen?  

Miljørådgiver Ragnhild Ravn Waldeland informerte om miljøteamet rolle og 

skolehverdag. De er 4 miljørådgivere med ulik alder og erfaring. For øyeblikket er 

1 i permisjon. Skoleledelsen setter dem opp i klasser som krever ekstra ressurser, 

og ellers jobber miljøveilederne med enkeltelever på tvers av klasser. De er innom 

de fleste klasser, og har sosiale tiltak for å trygge elever, gjerne jente- og 

guttegrupper der de spiller bl.a Fuelbox. Miljøteamet har også ansvar for ordningen 

med utlevering av gratis skolemat (viderefører ansvar til elevene), samt for 

ordningen med trivselsledere ute og i kantinen.  

 

Miljøveilederne har fokus på å bygge gode relasjoner til elevene og opplever mye 

og god kontakt med mange. De har veldig god oversikt over det som rører seg i 

ungdomsmiljøet, og ønsker også at foreldre tar kontakt hvis de har spørsmål eller er 

bekymret.  

 

Miljøteamet samarbeider både med skolens helsesykepleiere, lærere og ledelsen. 

De jobber dessuten tett med andre instanser, som politi og uteseksjonen. I fjor var 

det noen enkeltsaker vedrørende ungdom og rus. I tilfeller der man mistenker rus, 

tar miljøteamet kontakt med foreldre og egger en plan for samarbeid mellom elev, 

foreldre, miljøteam og evt. andre instanser.   

 

Når det gjelder ungdom og psykisk helse, så ser miljøveilederne en forverring 

under korona. De opplever også at det er for lite informasjon angående psykisk 

helse i undervisningen. Fra neste år kommer det inn nytt fag i skolen, livsmestring, 

som kan være positivt. Miljøteamet setter ellers pris på en god og åpen dialog med 

foreldre, og inviterer foreldre til å ta kontakt hvis de lurer på noe eller bekymrer seg 

for eget barn eller venner av eget barn. 
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06-21 Ungdomsmiljøet i bydelen 

Oppfølging etter forrige møtes orientering v/ SLT-koordinator Elliot Kim 

Jørpeland. Vi ble enige om å planlegge et stormøte i vår. Dette er utsatt pga. 

pandemien. Kort orientering og utveksling av ideer til eventuelt andre tiltak.  

 

FAU diskuterte muligheten for å ta et grep i forhold til å øke 

informasjonen/kunnskapen rundt psykisk helse, ref. innlegget til miljøveileder 

Waldeland. Kan vi arrangere et digitalt møte med foreldre om psykisk helse? Tina 

sjekker mulighetene for å invitere eksterne foredragsholdere. Et slikt møte kan også 

være en god arena for miljøteamet å informere om deres jobb og rolle på skolen.  

 

07-21 Natteravnene 

Kort statusoppdatering fra Vanda Verenich som koordinerer natteravnene på 

Storhaug. Det har siden i høst ikke vært ravning pga smittevernregime. Venter på 

nye retningslinjer. Oppdateringen legges inn i Spond. 

08-21 FAU og kommunikasjon med klassekontakter/foreldre 

Med henvisning til sak på forrige møte om ulik informasjonsstrøm fra skolen til de 

ulike klassene; det er ønskelig at FAU-representantene etablerer rutiner for videre-

deling av informasjon fra FAU-møtene. Et forslag er å dele referatet med egen 

klasses klassekontakter, som igjen må sørge for å distribuere referatet til sin 

foreldremasse. Det kan også være en ide å legge ut referat fra FAU-møtene på 

klassens facebook-side, hvis klassen har dette. 

09-21 Eventuelt  

Ingen saker 

 

Møtedatoer for FAU fremover: 8. mars og 26. april.  

Møtene gjennomføres på̊ Google Meet så lenge skolen er på gult nivå. FAU-møter legges 

vanligvis 1 uke før SU-møtene.  

 

 

Stavanger 26. januar 2021 

Rune Tendenes Kristiansen & Tina Grønnevik 

 


