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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET I FAU 16. FEBRUAR 2022 

Disse møtte: 

Arild Skjøren, 8a og 8h 

Gina Øby, 8b 

Morten Karlsen, 8c 

Heidi Balloware, 8d 

Maria Ahlberg, 9c 

Tonje Titlestad, 9e,  

Jarle Eriksen, 9g 

Liv Orli, 9h  

Elisabeth Stenstrøm, 10d 

Kristine Bengtson, 10h 

Alle møtereferat sendes ut til medlemmer av arbeidsutvalget og legges ut på skolens hjemmeside under 

Råd og utvalg.  

Sak 1: Kororna- status 

Det er fortsatt mange elever og ansatte som er smittet, så vikarsituasjonen er vanskelig. Foreløpig har vi 

måttet sende hjem få elever fordi ansatte har jobbet mye ekstra som vikarer. 

Trafikklysmodellen av avsluttet, og vi skal drive så ordinær skole som mulig. Vi har fått i gang ballspill i 

Bingen i friminuttene igjen, og 10. trinn har vært i Kjerringåsen. Formannskapet har bevilget penger til 

heiskort og utstyr, skolen har betalt bussene. 

10. klasseballet som ble utsatt før jul, har fått ny dato: torsdag 24. mars. 

Muntlig og skriftlig eksamen blir sannsynligvis avlyst. En ting som ikke er kommet fram i 

avlysningsdebatten, er at elevene skal opp til en helt annen eksamen i skriftlig enn tidligere, og både 

muntlig matematikk og naturfag har blitt praktiske eksamener. Oppgavetypene ble klare først i januar, så 
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dette har ikke elevene øvd på. Vi er derfor glade for at eksamen blir avlyst, da får vi mer tid til å ta igjen 

fagstoff som ikke er blitt gjennomgått på grunn av korona. 

Sak 2: 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 lever 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. 

Sak 3: Foreldreundersøkelsen 

Også denne undersøkelsen ble gjennomgått trinnvis. Vi sliter med lav svarprosent. Denne gangen har vi 

sendt ut til foresatt 1 i vigilo, det betyr 50 % av de foresatte. 30 % har svart, selv om 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 
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kommer av at mange ikke 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. 

Sak 4: Gjennomgang av resultatet på nasjonale prøver høsten 2021. 

Anne Beth gjennomgikk poengskalaen. En gjennomsnittselev på 8. trinn har 50 skalapoeng i de tre fagene. 

Hvis en har normal utvikling faglig, løfter en elev seg 3 skalapoeng pr år.  

8. trinn: 

Kruseløkka har aldri hatt et trinn som scorer så høyt faglig noen gang. Gjennomsnittet er som landet i alle 

fagene, dvs 50 skalapoeng. Det er imidlertid store sprik innad i de ulike klassene, men dette betyr at vi har 

et godt utgangspunkt for videre faglig utvikling. 

9. trinn: 

Da dette trinnet gikk i 8. klasse, hadde det 47 poeng i lesing og 46 i regning, og lå langt undergjennomsnitt 

både for Sarpsborg og landet. Vi har løftet lesingen med 5 skalapoeng på ett år  og 3 i regning. Selv om vi 

løfter gjennomsnittlig i regning, ser vi at regning og matematikk har vært utfordrende for våre elever i 

hjemmeskoleperioden. Vi har derfor planlagt å styrke matematikkundervisningen på 10. trinn fra høsten. 

Det er ikke mulig å gjøre det nå, for det finnes ikke kvalifiserte matematikklærere på markedet. 

 

Sak 5: Innspill fra FAU Læremidler 

Mange foresatte synes den digitale skolehverdagen er vanskelig. Elevene og foresatte må forholde seg til 

mange digitale flater, og mange savner læreboka og ukeplanen i papir. 

Vi må følge de retningslinjene kommunen gir, og vi har fått beskjed om at ukeplaner skal på Zokrates. 

Skolen har brukt alt av ekstra inntekter til bøker, så elevene har nå fått bøker i norsk, engelsk, fransk og 9. 

trinn har fått i naturfag. Vi har kjøpt arbeidsboka i matematikk, men den finnes ikke i papirutgave. Det 

samme gjelder naturfagboka på 10. trinn, den er ikke ferdig fra forlaget. 

Vi prøver å bruke god tid på opplæringen slik at elevene skal finne lærestoffet og lære hvor de skal levere. 

Vi har også satt opp dette som tema på foreldremøter.  

Pr nå er det ikke penger til å utvide med flere bøker i papir. 
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Sak 6: Klassekasser/trinnkasser og turer. 

FAU støtter skole at eleven skal ha et så likt tilbud som mulig i løpet av ungdomsskolen, og støtter at 
trinnene gjør det samme. FAU kan registrere seg i Brønnøysundregisteret og få 3 kontoer, en til klassekasse 
på hvert trinn.  

Morten Karlsen sjekker opp mer rundt hva som må gjøres og hvordan det er praktisk å gjennomføre det.  

Det skal være et nytt møte med klassekontaktene på 10. trinn i forhold til avslutningstur i begynnelsen av 
mars. På grunn av koronasituasjonen er det her utfordringen har vært størst når det gjelder å få inn 
penger. Vi håper vi er tilbake til normal drift, og da har vi bedre tid på 8. og 9. trinn f eks i forhold til 
elevkvelder. 

 

Annen viktig informasjon: 

• Digitale foreldremøter: 

Politiet forbereder et digitalt foreldremøte før sommeren i forhold til rus, vold og kriminalitet. De rekker 
ikke rundt på alle skoler, og tenker de kan nå flere på denne måten. 

10. trinns foreldre kalles inn til et digitalt møte om russefeiring i forbindelse med overgangen til 
videregående. Elever søker videregående etter russegrupper, og mange elever opplever ekskludering og 
utenforskap. Videregående opplever store utfordringer i elevmiljøet på grunn av dette. 

• Ung- dataundersøkelsen 

Viktig undersøkelse der elever svarer på spørsmål om hvordan de opplever hverdagen i forhold til mange 
ting, ensomhet, utenforskap, støtte hjemmefra, rus osv. I år vil de også legge inn mange spørsmål om 
hvordan ungdommene har opplevd koronatiden. Undersøkelsen er frivillig, men vi oppfordrer dere til å la 
ungdommene deres svare på den. 

• Klassetrivsel: 

Vi tar i bruk et nytt verktøy nå for å avdekke klassemiljøet i klassene. Det er klarert i forhold til GDPR av 
kommunen. For mer informasjon, se hjemmesiden vår. 

Anne Beth kaller inn til nytt møte i april. 

Kruseløkka, 21.02.22 

Anne Beth, ref 
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