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REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   15.01.20 

Sak nr.:  

1-01-

2020 

Godkjenning av innkalling og saksliste, og innmelding saker til eventuelt 

Godkjent  

1-02-

2020 

Godkjenning av referat fra FAU møtet 18. november 2019 

 

Referatet er godkjent.  

 

1-03-

2020 

Rektor informerer  

Orientering fra rektor. 

 

Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen tas på alle trinn. Skolen har valgt denne løsningen da det vil gi et 

bedre bilde over trinnenes og klassenes utvikling når en kan se på resultatene over tid. 

Resultatene av elevundersøkelsen har over en tid vært preget av mange røde tall, og 

skolen har plukket ut noen av disse områdene som satsningsområder der en ønsker 

særlig å fokusere på. De fokusområdene skolen har, og som de vil fortsette med, er  

- Motivasjon hos elevene 

- Relevant opplæring 

- Variert og praktisk opplæring 
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Elevundersøkelsen viser at motivasjonen blant elevene er på vei opp, men skolen scorer 

fremdeles for lavt her. En tilbakemelding er at elevene kjeder seg, og at de ønsker å bli 

underholdt. Undersøkelsen viser også at det er flere elever enn tidligere som opplever 

mer positive faglige utfordringer, og mestring i skolearbeidet. Store deler av 

elevgruppen melder at de får god støtte og hjelp fra foreldre. De trives også godt på 

skolen. Undersøkelsen viser at det er noe flere elever som melder at de bruker mindre 

tid på arbeidet, og at arbeidsinnsatsen er noe lavere enn tidligere. 

 

Elevundersøkelsen viser framgang i resultatene fra tidligere, og at en er på rett kurs. 

Skolens mål er å fortsette arbeidet som er i gang med å forbedre resultatene innenfor 

nevnte satsingsområder.  

 

Skolen ønsker å møte utfordringene steg for steg, og konsentrere seg om noen sider av 

gangen. Fagfornyelsen vil prioriteres i år, og en vil jobbe med det handlingsrommet 

som nye læreplaner vil gi (bl.a. i fht praktisk og variert undervisning).  

 

Spørsmål fra FAU:  

Gjelder den praktiske opplæringen spesifikke fag, eller gjelder det alle fag? 

Svaret fra ledelsen er at dette er usikkert foreløpig. Dette er ikke spesifisert i den nye 

læreplanen. 

 

Hva vil ledelsen ha fokus på framover? 

Fokusområdene vil være de samme som tidligere, da en trenger å se utviklingen over 

tid. Praktisk og variert opplæring og motivasjon blir dermed fokusområdene. 

 

Hvilke grep planlegges konkret for praktisk opplæring? 

Programmering skal inn i skolen, noe som vil gi praktisk opplæring på noen områder. 

Utover det blir det en diskusjon hvordan man skal få inn en mer praktisk opplæring i de 

ulike fagene. Den nye læreplanen gir et større handlingsrom for praktisk opplæring. 

Skolens ansatte skal jobbe med de nye læreplanene utover vinteren/våren 2020. 

 

Kommentar fra FAU: 

De jevnlige samtalene som kontaktlærer skal ha med elevene bør være et godt 

hjelpemiddel til å ta opp flere av fokusområdene fra elevundersøkelsen, blant annet 

motivasjon, med elevene.  

 

Nasjonale prøver 

Nasjonale prøver tas på 8. og 9. trinn. På 8. trinn i lesing, regning og engelsk, mens på 

9. trinn har en nasjonale prøver i lesing og regning. På 8. trinn ligger resultatet for 

Svithun rett over landsgjennomsnittet, mens i engelsk er resultatet for Svithun langt 

over snittet. For 9. trinn ligger skolens resultat litt over landsgjennomsnittet, mens i 

regning er det litt lavere.  

 

Det er liten forskjell i resultat i de ulike klassene. En tendens er at skolen har redusert 

antallet elever som ligger på de laveste scorene, og at flere har hever seg i midtsjiktet. 

Regning er det emnet en scorer lavest på for alle skolene sett samlet.  

 

Spørsmål fra FAU: 



Blir det gjort noen konkrete tiltak, særlig i regning? 

Årets 9. klasser er de siste som følger gammel læreplan, 8. klasse kommer til å bytte 

midt i skoleløpet. 8. klasse vil få lagt om sine planer for våren for å tilpasse de nye 

læreplanene. Målet er å spisse undervisningen, da det som regel er de samme emnene 

som elevene strever med, blant annet algebra. Målinger på alle trinn vil også kunne 

hjelpe til å spisse undervisningen. 

 

Innspill fra FAU: 

Det er et ønske om konkrete repetisjonsoppgaver i matematikk på ukeplanen. 

 

Mobilskap  

Prøveordningen med Yondr er avsluttet, og skolen har gått tilbake til å bruke 

mobilhotell. En ser allerede en forbedring, da langt flere elever leverer inn telefonene 

sine nå. Elevene virker fornøyd med denne ordningen. 

 

Styrket vakthold i skolegården  

Skolen har fra årsskiftet styrket vaktholdet i skolegård og bygg. Årsaken til dette er 

blant annet at skolen har vært plaget med en del hærverk. Det styrkede vaktholdet har 

hjulpet en del på dette, noe på dette. En del elever bruker friminuttene til å gå på Rema 

og Joker, og en har opplevd at noen elever stjeler. Skolen har dialog med de nevnte 

butikkene.  

 

Spørsmål/kommentar fra FAU: 

I stedet for å bruke ressurser på mer vakthold, er det ikke bedre å bare la elevene gå 

utenfor skoleområdet? 

Skolen har ansvar for elevene i skoletiden, og ønsker ikke at elevene skal bevege seg 

utenfor skolens områder, særlig med tanke på ulykker og lignende. 

 

Ukene framover 

Foreløpig ser de nærmeste ukene relativt rolige ut.  

9. trinn skal hospitere på skole/arbeidsplass i uke 5. De skal også besøke 

Newtonrommet på Oljemuseet i uke 6-8 etter oppsatt plan 

 

10. trinn skal ha prøvemuntlig i uke 5. 

 

Utover dette blir det en god periode for vanlig undervisning og læring, uten for mange 

avbrytelser. 

 

Innspill fra FAU: skolens utemiljø 

Innspillet gjelder eventuelle planer for å forbedre eller oppgradere skolens utemiljø. 

Foreligger det slike planer? Særlig med tanke på sittemuligheter og aktiviteter. 

Det er få muligheter for elevene til å sitte og snakke sammen, og heller ikke så mange 

aktivitetsmuligheter. I mangel av andre alternativer har elevene en tendens til å sitte i 

trappene i inngangen, noe som ikke er tillatt. Årsaken til dette er at det blir svært trangt 

for folk som skal inn og ut av skolebygget, og at yngre elever opplever utrygghet med 

mange elever samlet når de skal inn og/eller ut av skolens bygg. 

Oppgradering av kommunens skolegårder er satt til en fast plan, St. Svithun står 

foreløpig på planen for oppgradering i 2025. 



Både gymsal og kantine brukes som arealer for aktivitet i friminuttene, det er også et 

lite styrkerom som kan brukes. Her er det alltid voksne til stede. Det er imidlertid 

begrenset hvor mange det er plass til. 

 

Er det mulig å kjøpe inn benker til dem som ønsker å sitte sammen og prate?  

Umiddelbart er dette for dyrt, og dermed ikke aktuelt.  

 

Fau mener: Vi ønsker likevel å se nærmere på muligheten av å få benker i 

skolegården, da det oppleves å være behov for dette. Fau vil også undersøke 

muligheten for å få tak i benker som kan brukes. 

 

1-04-

2020 

Saker til Samarbeidsutvalget 

Sakene som skal opp i Samarbeidsutvalget er resultatene fra Elevundersøkelsen og 

de nasjonale prøvene. Disse ble det orientert om fra rektor, se orientering om disse 

under punkt 1-03-20. 

 

Videre er Samarbeidsutvalget helt nytt, og retningslinjer for dette blir tema på 

møtet. 

 

1-05-2020 Innspill til/fra SMU 

Det har ikke vært noe nytt møte i SMU siden sist referat. Fau har heller ingen innspill 

denne gangen. 

 

Vedtak: Saker tas til orientering.  

 

1-06-2020 Valg av foreldrerepresentant til Samarbeidsutvalget 

 

Foreldrene skal ha to representanter i det nye Samarbeidsutvalget. Den ene er Fau-

leder, den andre skal være leder for Samarbeidsutvalget.  

Det foreligger pr nå ikke en kandidat fra foreldrene. 

 

Vedtak: 

1-07-2020 Skole-hjemsamarbeid 

Skolens ledelse har bedt FAU komme med konkrete forslag til hvordan skole-

hjemsamarbeidet kan forbedres. Forslagene som kom fram er disse: 

 

- Arbeidsplanene må til enhver tid være oppdaterte, og det må settes en klar 

forventning til at alle arbeidsplaner er oppdatert senest fredag ettermiddag. 

- Arbeidsplanene må være så konkrete at foreldre har mulighet til å hjelpe med 

lærestoffet. Dermed er det ikke nok å bare skrive et tema. 

- Læremål og vurderingskriterier må være utarbeidet og formulert, og være lett 

tilgjengelig. 

- Skolen må ta ansvar for en opplæring av foreldrene i Chromebook, tankene 

bak lekseredusert skole, arbeidsplanene, og annet som er viktig å vite som 

forelder ved skolen. Dette bør ikke gjøres generelt på et fellesmøte, men heller i 

klassene. 



- Det må være en frist for å få tilbakemelding når en skriver melding til lærere 

eller andre ved skolen, slik at en kan forvente svar i rimelig tid. 

- Det er et ønske om å få jevnlige tilbakemeldinger, på mail, om elevenes fravær, 

anmerkninger eller annet. Disse opplysningene ligger allerede i et system, og 

det bør ikke ta for lang tid for en kontaktlærer å videresende denne 

informasjonen til foreldre. 

- Skolen må være tydelig på ansvar og roller, og formidle dette på en god måte. 

Hva forventes av den enkelte lærer, av foreldrene, og av elevene. 

- Foreldre må også være bevisste sin rolle, og opptre profesjonelt overfor skolen.  

- Foreldre må ta et større ansvar for å sørge for at elevene kommer på skolen 

med riktig utstyr, ladet Chromebook og lignende.   

 

1-08-2020 Fau og informasjon til foreldre 

Fau ønsker å utarbeide informasjonsskriv til bruk for forelder, klassekontakter og andre. 

Fra tidligere foreligger det forslag til retningslinjer om klasseturer som Fau har 

utarbeidet. En ønsker å systematisere og gjøre tilgjengelig tips og råd for hvordan 

foreldre kan bidra til et godt klassemiljø, hvilke roller og ansvar en har som foreldre i 

forhold til skolen, og eventuelt annet som kan være nyttig. 

 

Vedtak: Torstein og Undi vil starte arbeidet med dette arbeidet. 

1-09-2020 Natteravnene 

 

Leder for natteravnene på Storhaug var ikke til stede.  

Det vil være behov for ny natteravn på Storhaug fra høsten. Det kan være naturlig at en 

finner en ny allerede i vår, slik at en får mulighet til opplæring og 

informasjonsutveksling. 

 

Vedtak: Saker tas til orientering.  

 

1-10-2020 Eventuelt.  

 

Informasjonsskriv til foreldre 

Sist ble det vedtatt at Fau vil sende ut et informasjonsskriv om ulike sider ved 

ungdomsmiljøet, men dette er ikke helt klart enda. 

 

FAU-møter vår 2020: 13.1, 16.3. og 4. 5. 

 

 

 

 

Referent: Christina Nordahl 

 


