SKOLE

Dato: 10.01.2022

Hakadal ungdomsskole

Tidspunkt: 18.30-19.45
Sted: Hakadal ungdomsskole, lærerværelset

Møtet innkalt av:

Toyni Jakobsen

Type møte:

Møte i FAU

Møteleder

Toyni Jakobsen

Referent:

Britt Knutsdatter Arnhøy

Møtedeltakere

Til stede:
Toyni Jakobsen k23a
Britt Knutsdatter Arnhøy k24a
Elzbieta Anna Mlonek Sigvaldsen k22b
Lise Stemland k24b
Bente Svalund Haugmo k23b
Bente Sæther k22a
Annica Jonson k24d
Rektor Bodil Moss, bodil.moss@nittedal.kommune.no
Forfall:
Anette Solhaug k22a
Amandus Syed-Bøe k24c
Tiril Broch Aakre k23c
Kine Marka k22c

Distribusjon
Viktige lenker

Referatet sendes ut pr e-post til alle foreldre via hver enkelt FAU-representant.
SU, SMU og FAU finner du på følgende link:
https://www.nittedal.kommune.no/hakadal-ungdomsskole/rad-og-utvalg/
Her legges referater ut løpende.

Sak 1- 21/22

Koronasituasjonen – Bodil informerer
Det er p.t. smitte på alle trinn per nå, noen i karantene, noen i ferd med å
teste seg ut. Det er ingen ansatte som har testet positivt, og heller ingen
lærere i karantene. Man gir oppgaver som man kan jobbe med på skolen
og ev. fullføre hjemme. Hvis mer smitte, kan skolen igjen havne på rødt
nivå.
Noen gjør det bedre på hjemmeskole, andre opplever det motsatte.
Bodil videresender informasjonen som formidles fra smitteteamet. Skolen
forventer en tid framover med ventekarantene og noen hjemme og litt til
og fra. Bodil har kontakt med Utdanningsforbundet angående eksamen
og om denne ev. skal gjennomføres. Årets 10.klassinger har forholder
seg til korona på tredje året. Kreativiteten til lærerne stilles på prøve. De
blir slitne, men holder motet oppe. Skolen prøver å serve foreldre og
elever mest mulig.

Sak 2 – 21/22

Nasjonale prøver – presentasjon av resultater
Dette ble gjort på forrige møte. Spørsmål om koronasituasjonen har
påvirket resultatene? Bodil sier at dette ikke kommer til uttrykk på
nasjonale prøver, og mener det heller blir synlig på fagprøvene. 10.
klasselærerne som sammenligner med tidligere kull, ser at nåværende
10. klassinger ikke har kommet så langt som tidligere kull på samme
tidspunkt. Men på nasjonale prøver vil man ikke se det.
På 8. trinn er det noen svake resultater i lesing og skriving. Dette er
fanget opp, og hjelp er satt inn. Skolen er heldig som har spesialpedagog
med lesing/skriving som spesialfelt.
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Sak 3 – 21/22

Storforeldremøtet
Ennå ikke avklart angående Marco Elsafadi, så vi skrinlegger det og går
for konkret planlegging nå.
Tema «Språkbruk» i Vi bryr oss-året: Bodil sier de har noen caser som
kan brukes i plenum først og til diskusjon klassevis etterpå. Skolen har
intro, klassekontaktene driver prosessen i klassen og skriver noe fra
klassemøtene – og så tar man diskusjon/resultat tilbake til plenum.
Viktig med foreldredeltakelse. Kanskje kan foreldre selv bidra med noen
problemstillinger?
Dato: Bodil sjekker og sender forslag til dato.
Deltakelse fra PP-tjenesten kan også være aktuelt. Det kommer ny
helsesykepleier med bakgrunn som psykiatrisk sykepleier. Kanskje hun
kan presentere seg?

Sak 4 – 21/22

Læreplattform
Bodil sjekker om ukeplan kan legges i Visma.
Vedlegg i Visma: Noen får ikke vedlegg på noen som helst plattform,
verken i app eller utenom. Bodil sjekker.

Sak 5 – 21/22

Klubbaktiviteter på HUS – oppfølging uteområdet
Vi kan sende info på FB der vi oppfordrer alle foreldre til å legge
kveldsturen til Elvetangen og andre steder ungdommene er. Forslag om å
danne uformelle foreldregågrupper/-kveldsturgrupper – minimum to
personer kan gå sammen. Det dreier seg å være synlig og til stede og om
å bry seg. Deler av Oslo har noe tilsvarende. Lise sjekker opp erfaring
derfra. Kanskje blir det flere foreldre nær ungdommene på den måten – i
tillegg til nattevandrere. Nattevandrere og vanlige foreldregrupper kan
supplere hverandre. Man skal uansett ikke gripe inn selv, men ev. ringe
politiet. Bodil kan høre med Gitte Korvann om råd.
Innmeldte saker fra foreldre

Sak 6 – 21/22
Kalkulator – Det reageres på at kalkulator må besørges av den enkelte
elev/foresatte. Det stilles spørsmål om dette er i strid med gratisprinsippet
i opplæringsloven. Bodil opplyser at de tidligere har diskutert passer –
den får de på barneskolen, og den skal følge dem gjennom barneskolen.
Bodil skal sjekke opp hva som er riktig når det gjelder
førstegangsinvesteringen i kalkulator, som per nå kan kjøpes til 50 kroner
på skolen.
Svømming
Status svømmeundervisning: 8. trinn får ikke tilbud i år.
Svømmebassenget ble forsinket, og det fikk følger. HUS har ti timer
tilgang. 10. trinn har første prioritet. Tiendeklasse har seks av dem.
Valgfag svømming har to timer. Niende rullerer.
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Sak 7 – 21/22

Eventuelt
To saker fra rektor
Samtale om karakterer:
Karakterene fra 1. termin kommer i Visma den 17. januar. Underveisvurderingene ligger i Visma som en vurdering. Halvårsvurderingen skal
være med karakter og en uten karakter. Helårsvurderingen uten karakter
kan være muntlig til eleven. Den blir en tilbakemelding og en
framovermelding til eleven, der man vet hva det kan være lurt å jobbe
med. Pre-korona hadde skolen utviklingskonferanse der de inviterte
elever og foresatte til en kveld for å treffe faglærerne. Der kunne man
høre begrunnelsen for karakteren. Dette er vanskelig grunnet korona.
Skal vi gjennomføre på Teams? spør Bodil. Med påmelding, så man blir
ringt opp. Rundt 5 min på hver samtale. FAU sier ja takk, og foreslår at
tiende trinn prioriteres hvis tidsnød.
Planleggingsdag. Planleggingsdagen i oktober hadde dato satt av
kommunen. Det passet HUS bra, for det falt sammen med oppstart av
nytt tema. Dette vil de gjerne gjøre igjen – i uke 7. I forbindelse med
fagfornyelsen har skolen et utviklingsarbeid med Høgskolen Innlandet
som skolen blir veiledet på.
Elevene kan ikke ha fri, men Bodil spør FAU om det er greit å legge opp
til en hjemmeskoledag i uke 7 med oppgave som skal startes opp og
leveres i løpet av dagen. Elevene har mye erfaring på dette nå og kan nå
få en utfordring som ikke skyldes smittesporing etc. FAU sier ja, og at det
er viktig at prosjekt/hjemmeoppgave(ne) målrettes og blir det elevene har
mest behov for.

Neste møte: Mandag 7. februar klokka 19.15. (I etterkant av SU-møte).

Årshjul FAU
Årshjulet er gjengitt i tabellen under og skal gi en oversikt over faste saker som FAU behandler
gjennom et skoleår.
Måned
August
September

Oktober

Aktivitet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innspill til høstens foreldremøter.
Behandling av ordensreglement (til SU).
Eventuelle saker ønsket til behandling i SU.
Innspill til skolens utviklingsplan neste år.
Informasjon fra forrige SU-møte.
Behandling av skolens handlingsplan og budsjett (til SU).
Ev. saker til/fra SU.
Presentasjon av forrige skoleårs regnskap (hvis FAU har egen økonomi).
Behandling av FAU’s budsjett (hvis FAU har egen økonomi).

November
Desember
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Januar

Februar
Mars

April
Mai
Juni

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentasjon av resultater fra nasjonale prøver
Forberede foreldreundersøkelsen (hvert annet år)
Planlegging av eventuelt temamøte
Informasjon fra forrige SU-møte
Eventuelle saker til/fra SU
Behandle Skolefoto (Sette ned gruppe)
Presentasjon av virksomhetsplan (rektor)
Innspill til vårens foreldremøter
Informasjon fra forrige SU-møte
Eventuelle saker til/fra SU
Beslutte skolefoto (basert på gruppens anbefaling)

•
•
•
•
•
•

Konstituering
Informasjon om hjem/skolesamarbeid og ønsker for samarbeidet (rektor).
Årsrapport (gjennomgang av FAU-året som har gått – avtroppende leder).
Presentasjon av skoleårets FAU-regnskap (hvis FAU har egen økonomi).
Evaluering av året i forhold til virksomhets- og utviklingsplan.
Evaluering av elev- og foreldreundersøkelsen (funn og tiltak bør presenteres
for foreldrerådet).
Eventuelle komiteer overbringes historikk, og jobber gruppevis fram
fokusområder for inneværende skoleår.

•
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Forkortelser som er benyttet i FAU sine referater (aggregert):
SU
SMU
BUK
FAU
NKFU
OD
LAN
NUS
HUS
UiO
FUG

Samarbeidsutvalget
Skolemiljøutvalget (utvidet SU)
Barn- og ungdommens kommunestyre
Foreldrenes arbeidsutvalg
Nittedal Kommunale foreldreutvalg
Operasjon dagsverk
Local area network
Nittedal ungdomsskole
Hakadal ungdomsskole
Universitetet i Oslo
Foreldreutvalget i grunnopplæringen (1.-11.klasse, altså til 1. vdg)
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