
Referat fra teamsmøte i FAU ved Bryne ungdomsskule torsdag 28.01.21 

Tilstede: Anne Turid Varhaug, Eivor B. Berg, Camilla Wilhelmsen, Morten Moene, Cato 

Walin, Elsa D. Jerstad 

Referent: Eivor B. Berg 

Saker: 

1. Smittevern etter jul og status videre 

Fikk sen beskjed om å gå til rødt nivå. Planleggingsdag etter nyttår ble stort sett brukt 

til å se på organisering på rødt nivå. Ønske om at alle elevene skulle være litt på 

skolen pga sosialt hensyn, derfor halve klasser halve dager. Gode tilbakemeldinger fra 

elever. Vil gjennomføres slik ved en evt oppjustering til rødt nivå neste gang. 

Er nå på gult nivå med sine begrensninger. Prøver å se på muligheten for turer. Skolen 

har penger, men pga smittevern og hensyn til kohorter er også turene blitt dyrere å 

gjennomføre. Håper på muligheten for å gjennomføre noen vinteraktiviteter fremover. 

Pga diverse smittevernhensyn er det blitt noen konsekvenser for prosessen ved 

utdanningsvalg. Det er en del digitale opplegg, men det kan ikke sammenlignes med 

utbytte man får ved besøk og messer. 

Vet ikke hvordan det blir ang årets gjennomføring av eksamen. 

 

2. Ny skole 

Det har vært en prosess både for lærer og elever mtp ny ungdomskole. Alle lærerne 

fortsetter på BUS til neste år.  

Årets 8.trinn fortsetter med 6 klasser til neste år med bakgrunn i at bare 8 elever har 

søkt seg over til Vardheia ungdomsskule. Det vil også bli samarbeid med den nye 

ungdomsskolen innenfor f.eks. språkfag, arb.livsfag, bruk av turnhall. 

FAU anbefaler at det tas opp til vurdering av «sikker skolevei» mellom BUS og 

Vardheia Ungdomsskule. Dette med tanke på at skolene skal samarbeide om fag og 

bruk av hall. Elevene kommer til å forflytte seg mellom skolene langs trafikkerte 

veier, og FAU anbefaler at det utarbeides en veiledning til ungdommene av ferdsel 

mellom skolene. 

  

3. Ressurser neste år 

BUS beholder alle lærerne neste år, og har dermed dekket alle fag. 

Det blir ny avd.leder på 10.trinn. 



Trinnleder/inspektør-tittel erstattes med avd.leder som også da får personalansvar. 

Endringer i stilling/innhold til rådgiver, sosiallærer og IKT pga redusering i ressurser. 

Dette er en del av en omorganisering pga prioriteringer fra kommunen. 

 

4. Kurs i livsmestring 

Prosjekt livsmestring startet for ca 5 år siden med laget rundt lærer og elev og i et 

samarbeid med Bryne vgs for å redusere «drop-out». Det ble gjennomført 

undersøkelse på både barneskolen og ungdomsskolen for å se hva elevene hadde 

behov for, og det kom frem at ca 20% hadde «trøblete» psykisk helse. Resultatene ble 

tatt opp i aktuelle fora med involvering fra elever, lærere og foresatte, og det ble satt i 

gang flere tiltak. 

Noen av tiltakene var: 

- tilbakemelding uten karakter 

- gratis frokost 

- kurs i livsmestring 

- grundigere gjennomgang av lekser på forhånd, og en enighet om at lekser skulle 

være repetisjon av allerede kjent stoff 

- færre prøver, mer vurdering av elevarbeid 

Tiltakene er blitt jevnlig evaluert og justert. Noen av tiltakene er tatt bort, og noen har 

fortsatt. F.eks. så blir det gitt karakterer, men det er en større bevissthet rundt og mer 

presise fremovermeldinger.  

Kurset i livsmestring går fremdeles. Der tas det opp forskjellige tema som elevene selv 

har ønsket. Det kan være: søvn, vennskap, kosthold osv. Her ønsker elevrådet en mer 

presis undersøkelse 2 ganger i året, med konkrete spørsmål på temaene. Resultater fra 

undersøkelser viser at det ikke er et tema som gir en stor gevinst, men at det er 

summen av alt som skaper en større bevissthet.  

Alle tiltakene treffer forskjellige elever og ser vi på helheten bidrar det til en god 

trivsel med et godt læringsmiljø og lite mobbing. Neste år starter et forskningsprosjekt 

ang livsmestring i regi læringsmiljøsenteret. Dette vil foregå på 9.trinn. 

 

5. Eventuelt 

- Avslutning 10.trinn.  

Her er det flere muligheter, og det må ses i sammenheng med situasjonen i samfunnet. 

Elevene bør også selv være med å velge hvordan avslutningen skal gjennomføres. 

- Neste møte er torsdag 8.april kl 1930. 

 


