FAU 3. desember 2019

Tilstede: Rektor Knut Solhaug
Linn Monika Røbergshagen 8c, Knut Fremstad 10c, Lars Sandli 10a, Bent Ludviksen 10b, Anita Løken
91, Mathias Engebakken 10b, Erle Lundberg 9b, Sven Sandvik 8b, Ingeborg Vestre 10c, May Elin
Emilsen 8b, Anette c. Sand 8a, Kai Espen Knutsen9c, Tove Mette Heimdal 9c, Elin Sveen 9a, Veronica
Eliassen Sveen 9b.

Sak 1. Nasjonale prøver, 8/9 trinn, resultater.
SLUS kan vise til svært gode resultater på nasjonale prøver i år. Årets 9. klassinger har hevet
gjennomsnittet fra forrige år, og er nå over landsgjeninomsnittet i både lesing og regning.
Det samme gjelder årets 8. klassinger, litt over landsgjennomsnitt i lesing og regning.
Gjennomsnittslig i engelsk. Dette viser økte leseferdigheter , og god framgang hos begge kjønn.
Likevel er tendensen klar at jenter scorer høyest, og statistikk på dette fremlegges neste møte.
Prøvene hjelper å fange opp de som behøver ekstra hjelp, og alle med nivå 1 henvises PPT.

Sak 2:
Nytt fra skolemiljøutvalget:
Skolemiljøutvalget består av elever, foresatte, en politiker, rektor og andre tilsatte ved skolen.
1.
2.
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4.
5.
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Skolestart 2019 gikk greit, der det var problemer ble dette tatt tak i.
Elevene ønsker mobilfri uke, også i 2020.
Trivselslederne har informert om nettvett. Fra 10. klasselever til 8. klasse.
Verdimål for klassene, viktig at elevene husker dem, og bruker dem i hverdagen.
Elevene er svært fornøyd med skolens turer. Besseggen, Vardalsåsen, FYSAK.
Renhold og vaktmester er fornøyd rundt deres jobb etter elevene.
Det ønskes mer praktisk aktivitet, for å nå kanskje spesielt gutta i skolen/faglig.
Flere treff før skolestart i 8. Omvisning, invitasjon til forestillinger som storprosjektet
foreslås.

Sak 3.
Ny administrasjon i søndre land kommune.
Det vil nå bli egen barnehage sjef og skolesjef, istedenfor en oppvekstsjef.
PPT vil ha mer direkte kontakt enn før.
Mer infor om ny skolestruktur kommer på nyåret, men endringer pga sparing vil det bli.

Sak 4.
Nytt fra skolen:
På SLUS feirer vi Juleball, og sammensetningen av elever til bordsettning er rektors jobb. Dette for å
sikre at alle blir inklludert.
Tor Kyllingstad blir nå rektor på Odnes skole – Gratulerer!!- Så sammensettningen for tiendetrinnet
måtte endres på. Igjen kan skolen være fornøyd med at de har 2 kontaktlærere, da blir ikke skifter så
sårbare. Men det er løst med gode lærerkrefter som er på plass.
Gladnytt::
9c er etter søknad valgt til å være jury til 2019 beste ungdomsbok!!! Hele klassen er da invitert til
Lillehammer for prisutdeling, klassen vil da få tildelt flere bøker som kommer skolen til gode. Vi
ønsker dem god tur, og god lesing 

EVT:
Nærskoleprinsippet ble diskutert, og FAU ønsker å sende et brev til
Fylkeskommunen om de som kommer uheldig ut i vår kommune med
postnummer regulert nærskole. Vi ønsker i prinsippet fritt skolevalg som før,
eller at det bør være likt i en kommune. Slik det er nå blir ungdommen delt på
en kunstig måte, og dette skaper mye usikkerhet i gruppa.
Det ønskes innspill fra 10. klasseforeldrene.

