Referat fra FAU- møte 05.03.2019 ve Søndre Land ungdomsskole
Tilstede: Heidi E.Hansen og Elin Sæther Martinsen 8A, Monica Opperud og
Roger Westrum 8B, Kai Espen Knutsen 8C, Eivind Walby 9B, Kari Askvig og Knut Fremstad 9C,
Torunn Odden 10A, Susanne Mikkelsen 10B, Tove Mette Heimdal og Lars Jansen 10C
Knut Solhaug, rektor
Ida Storberget, SLT-koordinator
Sak 17/ 2018-2019 SLT-koordinator informerer
Ida Storberget startet i jobben som SLT-koordinator 1.januar 2019. Det er en 50% stilling.
Hun har i tillegg 50% som koordinator for generelt forebyggende barne- og ungdomsarbeid,
som er en nyopprettet stilling. Stillingene glir over i hverandre. Hovedfokus er å forebygge
rus og kriminalitet. Arbeidet skal nå være mer rettet mot systemnivå, og mindre
individrettet, slik det var tidligere.
Ida ga informasjon om stillingene. Hun har startet med å gjøre seg kjent i kommunen. Hun vil
at det skal være lav terskel for å ta kontakt med henne og komme med ønsker og forslag om
både tiltak og tilbud.
I forlengelsen av dette informerte Knut igjen om to forebyggende prosjekter, Kjør for Livet
og sykkelprosjektet, som begge er myntet på ungdommer som ikke deltar i organiserte
fritidsaktiviteter. Så langt har interessen vært stor og prosjektene beskrives som vellykket for
de ungdommene som deltar.
Sak 18/ 2018-2019 Nytt fra skolen
Samarbeidsutvalget, hvor Knut Fremstad deltok:
-

-

-

Gjennomført storprosjekt i 10.klasse: Like positive tilbakemeldinger fra ungdommene
som alltid, det har stor betydning for alle som deltar. Rektor understreker viktigheten
av at alle forstår at alle er like viktige hele prosjekt-uka.
Mobilfri uke: evalueringen i elevrådet ikke klar enda. De skal ha det før personalet
evaluerer. Ungdom fra ressursgruppa inviteres til et FAU-møte for å snakke om dette.
Tilbakemeldingene har vært både positive og negative, så det blir spennende å se hva
evalueringen viser.
Nasjonal konferanse om arbeidslivsfag i Oslo 10.april. Lærer Arne Walby og elever er
invitert til å snakke om arbeidslivsfaget ved SLUS.
Fysak-konferanse i september 2019 planlegges. Programmet ikke helt i boks, men
Knut S regner med at det går i orden.
Ski-dag for hele skolen. I samarbeidsutvalget hadde elevene gitt uttrykk for at felles
skidag er helt suverent! Representanter i FAU etterlyste bedre info om skidagen i
forkant. Datoer og skidager og andre aktiviteter ligger i langtidsvarselet.

-

Gjennomføringsgrad videregående skole: S.Land-ungdommer har hatt økende
gjennomføringsgrad i 1.klasse de siste årene, med ingen frafall skoleåret 2017/2018.
Det kan forklares på flere måter, men ungdommene selv trekker fram tiden på
ungdomsskolen, som gjør dem bedre rustet til videregående skole, og konkretiserer
det med 2 kontaktlærere på hver trinn, arbeidslivsfag, fysak, storprosjekt, turer,
ekstra støtte i norsk og matte, miljøterapeut osv.

Sak 19/ 2018-2019 Neste skoleår
-

Ny undervisningsinspektør fra 1.mars er Jon Arild Andreassen. Han beholder matteundervisningen i 10.klasse ut dette skoleåret. 24 % sosiallærerstilling dras inn.
Lærerkabalen for øvrig neste år er foreløpig usikker. Det er usikkert hvordan 8.trinn
deles – det er 57-58 elever.
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