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REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 
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Sak nr V/O  

10/20 V/O 

 

Referater 

 

A. Godkjenning av møteinnkalling, se vedlegg 1 

B. Referat fra SU-møte 05.03.2020, se vedlegg 2 

C. Referat fra FAU-møte 26.05.2020, legges fram på møte 

D. Saker fra elevrådet, legges fram på møtet 

 

Sak A og B ble vedtatt. Andre referat ble tatt til orientering. 

 

11/20 O Covid-19 

 

Situasjonen rundt Covid-19 drøftes i SU.  

 

1. Hvordan fungerte det med såkalt hjemmeskole? 

Hva fungerte bra? 

- god dialog med lærerne 

- flere klasser meldt at Hangoutsmøter fungerte godt, spesielt morgenmøtene. Disse 

møtene var med på å gjøre resten av skoledagen mer forutsigbar for elevene 

- elevene fikk god trening og mer kompetanse i selvstendig arbeid 

- positivt at foreldre fikk et innblikk i barnas skolehverdag 

- mer ro, mer fokus på skolearbeidet 

http://www.linksidene.no/vassoy
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- appen Showbie fungerte svært bra for første klasse 

- bra at lærerne også hadde fokus på det sosiale, så som digitalt gruppearbeid 

- god oppfølging av lærerne  

- lærerne har omstilt seg raskt   

- økt digital kompetanse 

 

Utfordringer med hjemmeskole? 

- få på plass det digitale, spesielt i 1.-4.klasse med tanke på digital kommunikasjon 

- spesielt en klasse meldte om utfordringer med Hangouts ift negativ kommunikasjon 

mellom elevene – dette gjelder også chattefunksjonen i tilknytning til denne 

- det lå et stort ansvar på foreldre å følge opp egne barn 

- at alle som trenger ekstra støtte får dette 

 

2. Hvordan har det fungert med gjenåpning av skolen, først for 1.-4.klasse fom  

    27.april og for 5.-7.klasse fom 13.mai? 

- FAU og elevrådet melder at det har vært godt for elevene komme tilbake på skolen 

- starten har vært myk og fin 

- positivt med mye uteskole 

- viktig å ivareta det faglige innholdet i skolehverdagen   

 

3. Rektor orienterer om skolens plan for smitteverntiltak 

- skolen har egen plan for gjenåpning av skolen og smittereduserende tiltak. Denne 

er laget ut i fra veilederen fra Udir og FHI 

- ledelsen har hatt stort fokus på god og tydelig informasjon til foresatte. 

Hovedsakelig på hjemmesiden fra ledelsen. På hjemmeside og e-post fra lærere 

- Vassøy skole er i en heldig situasjon med få elever ift størrelse på skolebygg og 

skolegård. Dette har gjort det relativt greit å gjennomføre en trygg og god 

gjenåpning av skolen med gjeldende smitteverntiltak 

12/20 O Overganger og syvendeklasseavslutning 

 

Rektor orienterer om besøksdag for nye førsteklassinger, besøksdag på St. Svithun 

for syvendeklassingene og syvendeklasseavslutning. 

 

Førsteklassingene skoleåret 2020-2021 kommer på førskoledag tirsdag 9.juni. 

Dagen blir litt kortere enn vanlig pga situasjonen rundt Covid-19. Her får de møte 

kontaktlærer og faddere, de får skrive seg inn og får også en økt i klasserommet de 

skal ha til høsten. 

 

Syvendeklassingene skal til St. Svithun tirsdag 9.juni på besøksdag. Klasselister for 

klassene de kommer i til høsten publiseres fredag 5.juni kl.12. 

 

13/20 O Endringer i bemanning inneværende skoleår 

 

Rektor orienterer om status for bemanning. 

 

Martine Ommundsen Hess går ut i permisjon fredag 5.juni. Skolen jobber for tiden 

med å ansette en person i vikariat for henne fram til midten av mars. 
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14/20 O Bemanning og organisering skoleåret 2020-2021 

 

Rektor orienterer om status for bemanning og tankene bak organiseringen for neste 

skoleår. 

 

Svært positivt at det ikke er utskiftninger i personalet inn mot neste skoleår. Info om 

hvem som er kontaktlærere for klassene neste år ble delt ut til elever og foresatte 

onsdag 27.mai. 

 

15/20 O Pedagogisk årsplan skoleåret 2020-2021 

 

Rektor orienterer om status og tanker rundt arbeidet med pedagogisk årsplan for 

neste skoleår.  

 

Det blir mye fokus på innføring av ny læreplan neste skoleår – Fagfornyelsen. 

Videre blir det fokus på å holde trykk på FAL – aktiv læring i skolen – i 

undervisningen. 

 

16/20 O Skolens drift 

 

Rektor orienterer om status for skolens drift. 

 

Skolens økonomi er i balanse iht gjeldende budsjett. 

 

17/20 V Møteplan for SU-møter høsten 2020 

 

Det foreslås at høstens møter i SU avholdes torsdagene 17.09.2020 og 19.11.2020.  

Møtestart kl.16.45 begge datoer. 

 

SU vedtok at høstens SU-møter blir avholdt onsdag 16.09.2020 og onsdag 

18.11.2020. Møtestart kl.16.45 begge datoer. 

   

18/20  Eventuelt 

- 

 


