Referat FAU 7.1.20
Tilstede: Knut Solhaug, Ida Storberget (SLK), Tommy Furuseth Jacobsen (8C), Sven Sandvik
(8B), Erle Lindberg (9B), Anita Løken (9A), Linn Monika Røbergshagen (8C), Elin Sveen (9A),
Tove Mette Heimdal (9C), Guro Wattum (10A), Kai Espen Knutsen (9C), Ingeborg vestre
(10C), Anette sand (8A), May Elin Emilsen (8C), Lars Sandlie (10A), Knut Fremstad (10C),
Monica Opperud (9B)

Sak 18/2019-2020; Avslutningsfesten 10.trinn:







9.trinn arrangerer. Grendehuset er booket 18.6.20.
100 kr pr pers i inngang.
12 vakter på festen – 4 kontaktrepresentanter fra hver av 9.klassene.
Det ble nedsatt en arrangementskomité for festen, bestående av: Tove Mette, Erle,
Anita, Elin og Kai Espen – de avtaler møter og fordeler oppgaver, herunder
innhenting av forrige års permer, evaluering, utstyr og pengekasse og innhenting av
premier/spons, organisering av DJ, reparasjon/ny portal etc. Ida deltar på møtene der
det er ønskelig.
SLK-koordinator Ida Storberget fikser innkjøp av scooter. Hun forteller at det i fjor ble
gitt 20.000 i støtte fra konfliktrådet, her er det fortsatt penger igjen til scooter og litt
pynt, DJ etc. FAU kan og bør søke edruskapsfondet om midler, slik at vi er i forkant
med midler til kommende års avslutningsfester, hvilket det var enighet i FAU om å
gjøre.

Sak 19/2019-2020; Nasjonale prøver (gutter/jenter):









Statistikken viser stabil økning/ingen endring blant både gutter og jenter både på 8.
og 9.trinn de siste årene.
SLUS ligger godt an i forhold til nærliggende kommuner og også i forhold til fylket.
Nasjonale prøver treffer gutta mer enn jentene fordi det er mer praktiske prøver enn
for eksempel en eksamen.
Guttene på 8.trinn er bedre enn jentene i engelsk og regning, mens jentene er bedre i
lesing.
SLUS har få elever på laveste nivå 1, noen i grenseland mellom nivå 1-2.
Gode leseferdigheter er viktig, men disse kommer ikke godt nok ut på nasjonale
prøver, der er grunnskolepoengene tydeligere, som viser til flere teoretiske fag som
krever leseferdigheter, for eksempel KRLE og samfunnsfag.
Dagens eksamensform passer ikke nåværende læreform.
Forskjellige elevtyper/mennesker, men ingen fritak fra nasjonale prøver – selv de
med større utfordringer telles med- dette for å stadfeste den enkeltes nivå og evt
behov for tiltak. Alle prøvene gjennomgås sammen med PPT umiddelbart. FAU lurer
på hvilke tiltak som gjøres både der det scores på lavt nivå, men også for de som
scorer på høyt nivå (5).



Rektor forteller at de etterstreber å tilpasse både læremetoder og prøver etter
behov; både praktisk, muntlig og digitalt, for å fremheve den enkelte elevs kunnskap.
Tiltak kan f.eks være hjelpegrupper i enkelte fag/temaer, lesekurs etc der hvor
scoringsnivået er lavt.
I tilfeller med høyt scoringsnivå tilbys f.eks større utfordringer som videregående
pensum/oppgaver, slik at også de sterkeste elevene kan kjenne på utfordring og
mestring.
Statistikk viser at der det er stabile forhold for læring i barneskolen, f.eks lite
utskiftning av lærere, gir en høyere score på nasjonale prøver.

Sak 20/2019-2020; Nytt fra skolen:


Juleballet var vellykket og veldig hyggelig! Ca 160 av 185 elever møtte opp, kledd for
fest. Årets juleball var det 42. i rekken og er en tradisjon som bygger god sosial
kompetanse, god stemning og høytidelig moro. Rektor hadde ingenting å utsette på
årets juleball, hverken i form av rus, plaging, utestengelse etc, men slo fast at det
virket som alle hadde det moro og koste seg med mye dansing, grøt, pølser, brus, god
stemning og godt selskap!



Basket-turnering; elevene både spiller og dømmer – vel gjennomført også i år!



Juleavslutning; ca. 30 elever deltok på det alternative opplegget på skolen, mens ca.
155 deltok på gudstjenesten i kirka siste skoledag.



Rektor pensjonerer seg!
-

Knut takker i utgangspunktet av 1.juli, men grunnet ferie og oppspart fri til gode,
går han av til påske. FAU utrykker at dette er utrolig trist for skolen og elevene,
men har samtidig forståelse for Knuts valg etter mange års fantastisk og tro
tjeneste!

-

Det blir pr. nå ingen endringer i skolestrukturen i Søndre Land, men her er
engasjement fra foreldre og FAU viktig også i tiden fremover, for å beholde
dagens organisering. Rektor og FAU mener det er viktig at alle elevene får samme
tilbud om en «ny start» ved overgang fra alle kommunens barneskoler og over til
ungdomsskolen. Ved en evt sammenslåing til storskole ved Fryal/SLUS med felles
adm, vil ikke disse elevene få samme opplevelse og mulighet til «ny start og ny
frisk» slik elevene for eksempel fra Montesorri og Odnes vil få.

-

Viktig at FAU og foreldre fortsetter å engasjere seg og kjempe for SLUS- profilen
slik den er i dag, i samarbeid med både helsesøster og miljøterapeutene, både når

det gjelder Fysak, jente/guttegrupper, miljøarbeider osv. Vi skal, og må, kjempe
for de tiltakene som er bygget opp som vi VET har bidratt til godt skole- og
læringsmiljø ved SLUS, selv også under ny ledelse.
-

Rektor oppdaterer vedr, rektor-situasjonen på neste FAU-møte.

Eventuelt;




Trafikk-situasjonen;
-

en del bedring her, men fortsatt en del foresatte og besteforeldre som ikke har
fått med seg hvordan det nå skal kjøres/leveres og parkeres på området!

-

Det skal IKKE parkeres i busslommene- dette hindrer inn- og utsyn av trafikken
opp og ned fra skolen, og skaper uoversiktlige og farlige situasjoner! I tillegg fører
dette til at elevene fortsatt løper over veien, som igjen kan være farlig.

-

«Kiss and ride»- sona SKAL brukes ved avlevering/henting av elevene.

-

Parkeringen til venstre er forbeholdt de ansatte ved SLUS, drosjene og evt ved
parkering utover avlevering/henting, f.eks ved møtevirksomhet.

-

FAU ved Fryal har vært i kontakt med leder ved FAU SLUS, og det er enighet om å
sende ut et felles skriv fra skolene vedr kjøremønster med et oversiktlig kart til
alle skolens foresatte.

-

Politiet sier de kan bidra med veiledning ved enkelte anledninger i
avleverings/hente-situasjonen.

-

FAU og rektor stiller spørsmålstegn ved mangelfull og lite oversiktlig skilting av
parkeringsområdet og droppsonen. Rektor kontakter Tore Venås for å se på
dette.

-

Enighet om å legge ut en påminnelse vedr. kjøremønster og parkering også på
skolens hjemmeside, og at vi alle har et felles ansvar for å opplyse om dette og
samtidig oppfordre elevene til å ta buss/gå til skolen.

Nedbemanning;
Fra høsten 2020 vil det bli bare 2 klasser på 8.tinn, hvilket sannsynligvis vil føre til en
nedbemanning på mellom 3-5 lærere fra kommende skoleår. Mtp antall elever på
ungdomsskolen de neste årene, er nedbemanningen helt nødvendig.

Samtidig ser vi en befolkningsvekst i kommunen og en økning i antall fødsler, så det
lover bra noen år frem i tid!


Storprosjektet 2019-2020;
-

10. trinn setter i gang førstkommende uke, og under Svein Jøsendals ledelse
setter de opp «Grease», med forestillinger fredag 17.1 kl 13 og kl.18! Forstillingen
kl.13 er for hele ungdomsskolen og alle kommunens 7.klassinger.

-

De har hyret inn profesjonelle folk på lys, lyd og orkester og alle på trinnet
oppfordres til å bidra til felleskapet for å få dette gjennomført.

-



Skolen har igjen 35.000 fra kulturell skolesekk, og har kulturfond på bok, i tillegg
til billett og kioskinntekter- så foreløpig er storprosjektet berget fremover, MEN
sett opp mot kommunale innsparinger etc, KAN «profesjonaliteten» evt måtte
kuttes ut etter hvert, eller hele storprosjektet måtte legges på is. Her er det viktig
at FAU kjemper- prosjektet har vist å skape et unikt samhold og samarbeid
mellom elevene og bør få bestå på samme måte som Jontunheimen-turen o.l.
Sosial kompetanse skaper grunnlag for læring og mestring!

Fritt skolevalg/nærskoleprinsippet;
FAU har siden forrige møte sendt et brev til fylkeskommunen hvor de oppfordrer til
fleksibilitet i nærskolesaken. Enkelte postnummer i kommunen, Vestsida, Odnes og
Fluberg. kommer uheldig ut og får kun EN nærskole ved valg av videregående
opplæring, Dokka VGS, mens andre har flere valgmuligheter.



Ny politikontakt i Land;
Mathias Engebakken tilsatt som ny politikontakt i Land, kontor på Dokka, ønsker å
være mer synlig og tilgjengelig for folk i kommunene, spesielt mtp forbyggende
ungdomsmiljø-arbeid. Vil i utgangspunktet være i Søndre land 3 dager i uka, og 2
dager på Dokka og ønsker å være mer «ute» enn på kontoret.
Han besøker i disse dager kommunenes skoler.
Dette ser FAU som svært positivt!



Neste FAU- møte 4.2.20, kl.19.

Mvh,
Monica Opperud

