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Møtereferat SU/SMU Kruseløkka ungdomsskole 22.03.22 

 

Møtedato: 22.03.22 Neste møte: Ikke avtalt 

Tilstede: Sigve Bjercke-Bjørnstad, Aleksander Efterdal, elevrådet 
Elisabeth Stenstrøm, Jarle Eriksen, FAU, Maria Arntzen, Erica 
Kingsrød, an, Anne Beth Gulland, rektor 

  

Forfall:  Hilde B Olsen, andre ansatte, Mona Brevik. politiker 

Referent:   Anne Beth Gulland 

Sak Frist Ansvarlig 
Orienteringssak: 
Erfaringer fra koronaperioden- erfaringer og hva har vi tatt med videre? 
Negativt: 

• Elevene opplevde mye usikkerhet i begynnelsen av nedstengingen. Det ble en 
del bytter i timeplan, og når elevene etter hvert kom på skolen, var det ikke 
mulig å holde avstandsreglene på grunn av utformingen av skolebygningene. 
Mange var redde når de var på skolen. 

• Mange opplevde at de var isolerte og mye inne og hjemme. Flere synes det er 
vanskelig å komme i gang igjen med et «vanlig liv», og har mistet 
motivasjonen.  

• Særlig matematikk og språkfag har vært vanskelig som hjemmeundervisning. 
Elevene som sitter i SU, går på 10. trinn, og de er bekymret for om de har nok 
faglig bagasje inn i et videregående skoleløp. 

• For å bli god og oppnå høy måloppnåelse, må du reflektere og drøfte sammen 
med andre. Det har vært vanskelig å få til med hjemmeundervisning.  

• Alle har opplevd kombinasjonen korona, fagfornyelse og ny eksamensordning 
som svært utfordrende. 

Positivt: 

• Opplæringen ble bedre og bedre utover i nedstengningsperioden. Lærerne og 
elevene ble flinkere på digitale verktøy, og organiseringen av dagen ble mer 
styrt og strukturert.  

• Alle fikk gode digitale ferdigheter. Det gjør at «verktøykassa» blir større og kan 
gi mer variasjon i opplæringen på sikt. 

• Arbeidsdagen ble intens, men alle oppgaver ble gjort i løpet av skoledagen, så 
flere elever opplevde mindre leksepress. 

• Lærerne og de ansatte var veldig flinke til å følge opp elevene hver dag. Hvis 
du ikke ble kontaktet, var det for at du ikke ville det. 

• God trening i tilpasningsdyktighet og å samarbeide på andre måter. 

• 8. trinn beholder lille skolegård som sitt område hvert år. Det oppleves 
tryggere. 

• Oppstilling ute videreføres. Det demper konfliktnivået i trange korridorer. 

• De fleste mente at det var fint at eksamen ble avlyst. Det gjør det enklere å 
konsentrere seg om å tette faglige hull. 
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Gjennomgang av elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen 
Elevundersøkelsen: 

Anne Beth gikk gjennom undersøkelsen på de tre trinnene. Elevene svarer på 
ulike spørsmål om trivsel, motivasjon, støtte fra hjemmet og lærerne, 
mobbing mm. Skalaen går fra 1-5, der 5 er det høyeste. Tallene på Kruseløkka 
viser det samme som resten av landet, det er nedgang i trivsel og motivasjon 
jo eldre elevene blir. Som i landet ellers, svarer mange elever at korona har 
påvirket dem negativt.  
Når det gjelder trivsel, er indikatoren på 8. trinn 4,4, på 9. trinn 4,3 og på 10. 
trinn 4,2. Elevene sier de har noen å være sammen med i friminuttene. Det er 
også høy score på støtte fra hjemmet og støtte fra lærerne. Skolen jobber 
hele tiden med å bli flinkere på elevmedvirkning, særlig i forhold i vurdering. 
 
Vi gikk gjennom resultatene for mobbing spesielt. Her viser også tendensen 
det samme resultatet som landet ellers, det blir mindre mobbing jo eldre 
elevene blir. Det er heldigvis få elever som opplever mobbing på Kruseløkka, 
og vi jobber hardt med å få til et trygt og godt skolemiljø. Tallene for 10. trinn 
er de laveste i Sarpsborg, og det er gledelig, for det er et trinn vi har jobbet 
mye med fra de begynte i 8. klasse.  
 
Det er farlig å se bare på gjennomsnittsresultatet, så vi jobber mye med å 
dykke ned i tallene. Når vi får resultatet av undersøkelsen, går trinnledere og 
rektor gjennom resultatene for hver klasse. Deretter gjennomgår vi det med 
trinnet. Hvis vi finner ting som ikke er bra, eller som vi ikke forstår, 
undersøker vi nærmere. Hvis vi er bekymret for miljøet i klassen, har vi enda 
en undersøkelse, Klassetrivsel, som avdekker enda mer. Den blir gjennomført 
før vi setter inn tiltak. 
 
Foreldreundersøkelsen 
Også denne undersøkelsen ble gjennomgått trinnvis. Denne gangen har vi 
sendt ut til foresatt 1 i vigilo, det betyr 50 % av de foresatte, og vi har sendt 3 
påminnelser. Vi skulle gjerne ha høyrere svarprosent. Et forslag fra FAU var å 
be foresatte komme 10 minutter før til utviklingssamtalen for å gjennomføre 
undersøkelsen. 
Svarene i foreldreundersøkelsen stemmer godt overens med svarene i 
elevundersøkelsen. De foresatte sier barna trives, og de har noen å være 
sammen med. De sier de viser interesse for skolen og de opplever lærerne 
som støttende. 
Det er ganske mange som svarer vet ikke på flere spørsmål. Et eksempel: Hvis 
jeg oppdager at barnet mitt har svak faglig utvikling, får barnet mitt støtte til å 
komme videre? Vi diskuterte hvorfor, og tror det kommer av at mange ikke 
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har tatt den kontakten fordi det ikke har vært behov for det. Hvis foresatte 
var misfornøyde, ville de sannsynligvis sagt at de var helt uenig. 
 

Den digitale skolehverdagen: 
Først hadde vi en gjennomgang av erfaringer med Gyldendal skolestudio, som er den 
plattformen Sarpsborg kommune har valgt. 

• Alle oppgaver i alle fag er veldig like. Det er mye lesing av  tekst og svare på 
oppgaver, få oppgaver som fremmer drøfting og refleksjon. Både lærere og 
elever savner gode interaktive oppgaver. 

• Fint at en finner alt på ett sted. 

• Mange sliter med konsentrasjon når mange timer har bruk av PC, og det er 
lett å gjemme seg bort og drive med andre ting. 

• Foreldre klarer ikke lenger å hjelpe barna sine. De er vant til å slå opp i bøker 
og sliter med å finne fram når man må inn på mange steder for å finne 
informasjon. 

• Alle savner fysisk oppgavebok i matematikk. Skolen har kjøpt den digitale 
som følger med skolestudio, men elevene og lærerne synes ikke dette er 
godt nok. 

Mange digitale flater å forholde seg til: 

• Alle må forholde seg til vigilo, zokrates, OneNote og Teams. Det kreves 
utrolig mange tastetrykk for å hente informasjon fra ulike steder. Mange, 
både elever og foresatte gir opp. Det er viktig å bruke tid på starten av 8. 
klasse å lære elever og foresatte å finne fram. Mange foresatte opplever det 
som skjer på skolen som veldig fremmed. Lærerne blir også hele tiden 
flinkere til å lenke opp og sette sammen ting for å gjøre det enklere for 
elevene 

  

Avslutningsperioden for 10. trinn 

• Nå som eksamen er avlyst, bruker vi ikke tid på store heldagsprøver. Vi 
jobber med at elevene får vist kompetansen sin på ulike måter, og har heller 
flere kortere vurderinger på trinnet. 

•  Det er nok penger i trinnkassa til en dagstur til Tusenfryd og en 
overnattingstur i nærmiljøet. 

• Vitnemålsutdelingen i aulaen blir klassevis. Det er en erfaring fra korona, og 
vi har funnet at det blir mer personlig i et mindre format. 

  

Hærverk på toalettene/Kamera i skolegården: 

• Vi må holde toalettene i store skolegård stengt i timene fordi det stadig er 
hærverk der. Elever river ned såpedispensere og heller såpe utover, tisser i 
rommet, tetter toalettene med papir. 

• Hærverket er tatt opp i elevrådet, og det er jobbet mye med å finne hvem 
som står bak. 

• Elever som må på toalettene i timen, må hente nøkkel på kontoret og skrive 
seg inn i en bok så vi vet hvem som har vært der. 

• Det er også mye trafikk fra uvedkommende i skolegården på ettermiddags og 
kveldstid. Vi mistenker også at det selges hasj og andre rusmidler der etter 
skoletid. 

• Vi jobber nå med eiendom om å få satt opp kameraer i skolegården. De er i 
utgangspunktet tenkt satt på etter skoletid for å hindre hærverk og at 
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skolegården skal være et trygt sted for barn og elever å oppholde seg på 
ettermiddagstid. 

• Det må søkes spesielt om å ha kamera påslått i skoletiden fordi barn og unge 
har et spesielt vern, men vi kommer til å søke om å filme inngangen til 
toalettene en periode for å se om vi kan finne ut av hvem som står bak 
hærverket. 

   

 


