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REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET I FAU 30. mai 

Disse møtte: 

Cathrine Motzfeldt, 8b 

Hans Petter Arnesen, 8f, 10g 

Heidi Balloware, 8e 

Maria Ahlberg, 9c 

Raymond Olsen, 9b 

Marthe Heggen Mathisen, 9g 

Liv Orli, 9h  

Elisabeth Johansen, 10b 

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: Innhold resten av dette skoleåret: 

Standpunktkarakterer i alle avgangsfag deles ut til elevene 3. juni. Vi samler inn elevenes PC fortløpende 
fra 8. juni.  

Slik blir de siste tre ukene: 

10. trinn: 

Alle klassene skal på overnattingstur til Isesjøbråten denne uka, og til Tusenfryd den siste skoleuka. 

15. juni er det fotballturnering for 10. klasse for alle ungdomsskoler i kommunen på Tunebanen. 

Det er vitnemålsutdeling 15. og 16. juni. Vi har to og to klasser sammen i aulaen. De klassene som får 
vitnemålet på kvelden den 15. juni kommer ikke tilbake på skolen. 
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Eleven på trinnet føler seg veldig ferdig med skoleåret når karakterene er delt ut, så de siste ukene er litt 
tunge. Vi prøver å fylle den med ulike meningsfulle oppgaver, f.eks. kulturdag. 

9. trinn: 

Trinnet har hatt flere annerledesdager i mai, blant annet kulturdag og brannslukking med Sarpsborg 
brannvesen. 

Trinnet har prøvemuntlig fra 7. -9. juni. Da gjennomfører vi muntlig eksamen etter samme modell som de 
skal gjennomføre til våren på 10. trinn. Det er viktig at elevene allerede nå vet hva som venter dem. 
Elevene får litt kortere tid til eksaminasjonen enn det de vil få i 10. klasse. 

8. trinn: 

Legger opp til mange ulike aktiviteter den siste uka, blant annet en aktivitetsdag på Kalnes videregående 
der de får tilgang til gymsalene og uteanlegget. 

I forbindelse med gjennomføring av prøvemuntlig (jf. 9. trinn), vil elevene på 8. trinn ha hjemmearbeidsdag 
torsdag 8. juni. Overordnet info er sendt i Vigilo fra trinnleder. Detaljer rundt pengehåndtering kommer fra 
kontaktlærerne i samråd med klassekontaktene. 

Sak 2: Neste skoleår: 

Kruseløkka får etter det vi vet i dag, 581 elever neste skoleår. Det er et stort kull som starter på 8. trinn 
med over 200 elever. 

Vi har ansatt to nye lærere for å møte det økende elevtallet. 

Ledelsen på skolen har hatt møte med Erik Bråthen og eiendom om plassutfordringene våre. Det er stor 
tilflytting og utbygging i sentrum, og Kruseløkka har ikke plass til mer enn 8 klasser pr trinn. Det finnes 
omtrent ikke grupperom. En mulighet kan være brakker utfor skolegården, evt på sirkustomta. Dette er til 
vurdering nå. 

Vi håper på et helt ordinært skoleår neste år. Det er allerede nå bestemt at vi går tilbake til vanlig 
fraværsføring og at fravær føres på vitnemålet. 

Utviklingsarbeid: 

Vi skal inn i et samarbeid med de andre skolene om vurdering. Det er ny læreplan, og innholdet i fagene og 
kompetansemålene har endret seg. Det er et ønske fra kommuneledelsen at vi skal vurdere elevene likt i 
Sarpsborg. Derfor skal lærere i alle fag på ungdomstrinnet jobbe i grupper sammen med å utvikle en felles 
praksis. Vi skal bruke planleggingsdager og noe tid på personalmøter til dette. Det er eksterne 
foredragsholdere eller Høgskolen i Østfold som veileder gruppene. 

Sak 3: Utvidelse av stillingene til miljøveilederne 
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Sarpsborg kommune har fått 1,9 millioner til sårbare barn etter korona. Vi har søkt på de midlene og fått 

498 000 til å utvide stillingene til miljøveilederne. De jobber 80 % i dag, men ved å utvide arbeidstiden 

deres fra 08.00- 16.00 i skoleåret, får de 95 % stilling. Det betyr at vi kan bruke dem mer fleksibelt. Ved at 

de starter arbeidsdagen kl. 08.00, kan de møte elever hjemme, og har mer tid til oppfølgingssamtaler med 

elever som sliter og kan være mer inne i klassene hvis det er elever som trenger veiledning i forhold til 

oppførsel. 

Sak 4: Etter skoletid-aktiviteter på tirsdager neste skoleår: 

I og med at vi utvider arbeidstiden til miljøveilederne, er de tilgjengelige mellom 14 og 16 på tirsdager. Da 

har vi tenkt å gjennomføre etter skoletid-aktiviteter. Vi ser det er vanskelig å få elever tilbake etter at de 

har gått hjem. Vi har tilgang til gymsal, svømmehall, kunst og håndverk-rom, skolebibliotek og kantina. Inn i 

dette tilbudet vil vi også legge leksehjelp. Skolen har fått 80 000 i RØRE- midler til skolefrokost og 

gymaktiviteter, så vi har litt startkapital til utstyr og mat. Det er få som benytter seg av frokosten i dag, så 

vi kan bruke noe av det vi har kjøpt inn til mat her. 

Sak 5: Læremidler: 

Det skal gjennomføres en stor spørreundersøkelse for lærerne om hvordan de er fornøyde med Gyldendal 

Skolestudio og de andre digitale læremidlene kommunen har. Kommunen har lisens for ett år til, og dette 

året skal brukes til å evaluere og evt. å velge noe annet. Det er ulikt hvor fornøyde lærerne er. Det er stor 

misnøye i matematikk fordi det bare finnes digital oppgavebok hos Gyldendal. 

Elevene opplever at det blir mye lik undervisning, fordi alle fag er bygd opp på samme måte. Dette er både 

en styrke og en svakhet. 

FAU representantene ønsker seg lærebøker i tillegg i fagene. De er vant til en skole der en slår opp i en 

bok for å finne eksempler, og opplever at det er vanskelig i Skolestudio. Mange mener også at det er 

vanskeligere for elevene å konsentrere seg når det jobbes så mye på skjerm. 

Oppfølgingssaker: 

Hærverk på toalettene/kameraovervåking skolegården 

På sist møte tok jeg opp at vi sliter med hærverk på toalettene, spesielt på guttetoalettet i store skolegård. 
Vi har måttet låse det av, og elever som har måttet på toalettet i timene, må låne nøkkel slik at vi har 
kontroll på hvem som er der. 

Vi har ønsket oss og får ny kameraovervåking i skolegården slik at vi kan se hvem som går inn på 
toalettene. Her er GDPR-reglene strenge, så det får vi ikke lov til. Det går an å søke om å få åpnet 
overvåkingen for tidspunkter der vi vet det er begått hærverk, og det kommer vi til å gjøre. 
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De siste ukene har det vært bedre, og vi har hatt toalettene åpne etter påskeferien. 

 

Sak 6: Trinnkasser og Brønnøysundregisteret 

Morten Karlsen har sjekket ut dette – og på neste FAU-møte må vi foreta en formell stiftelse av FAU. Han har 

utarbeidet nødvendig underlag for dette, men krever signatur og litt data på den enkelte. Vi tar det derfor på det 

første FAU møtet til høsten. 

 

Kruseløkka 31.05.21 

Anne Beth  

ref 
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