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Velkommen til nytt skoleår 
 
 
Da er det endelig klart for et nytt år her på Skaun ungdomsskole. Skoleåret 17/18 blir et 
spennende år. Vi starter med et historisk stort 8.klassetrinn på 120 elever fordelt på fem klasser. 
Det er første gang i skolens historie at det er fem paralleller på et trinn og markerer starten på en 
ganske formidabel elevtallsvekst på skolen.  
 
Skaun kommune har hatt rekordstor befolkningsvekst, og denne fortsetter de neste årene. Derfor 
er det vedtatt nytt skolebygg som skal stå klart fra høsten 2019. Dette bygges for 6 paralleller på 
hvert trinn, med enkel utvidelse til 7 paralleller, eller 640 elever.  
 
Vi ser frem til prosessen mot, og selvsagt det å komme inn i bygg som gir oss nye muligheter til å 
drive godt pedagogisk arbeid. Vi tror og håper at den energien som følger av at vi skal inn i nye 
lokaler også kommer elevene til gode i årene frem til bygget står klart. Vi får en del utfordringer 
med busslogistikk, bygningsstøy og uteområder, men skal passe på å holde dere som foresatte 
godt orientert. Jeg opplever at alle involverte er oppmerksomme på disse utfordringene og 
innstilt på at de skal løses på best mulig måte. Foreløpig ser det ut til at det ikke skjer noe spesielt 
fra skolestart, men at det startes arbeid en gang i september. 
 
Det er også mye annet som skjer på skolen. En gang i høst vil vi i likhet med de andre skolene i 
kommunen sette i gang med en digital meldebok som vi tror vil bli en viktig og god 
kommunikasjonskanal mellom skole og hjem. Vi skal jobbe med hvordan vi driver 
vurderingsarbeid, klasseledelse og sette oss inn i nye regler for arbeidet med elevenes 
læringsmiljø.  
 
Jeg håper dere som foreldre vil være med oss på denne reisen. Deres engasjement for 
skolegangen til deres ungdommer er en av de viktigste forutsetningene for at vi lykkes. Vi skal 
gjøre det vi kan for å tilrettelegge for et godt samarbeid, og håper dere gjør det samme.  
 
Vi har tenkt å starte med stor energi fra høsten av, og jeg tror og håper at elevene også gjør det. 
Da ligger alt til rette for et godt år her på ungdomsskolen.  
 
Velkommen til alle elever mandag 21.august kl 0815.  
 

 
Ta gjerne kontakt hvis det er noe som opptar dere.  
 
Vennlig hilsen  
 
Erlend Moen  
Rektor 
Erlend.moen@skaun.kommune.no 
Mobil: 950 56 899   

 
 
 
 
 
Bilder av elever fra Skaun ungdomsskole er tatt av Foto Schrøder 

mailto:Erlend.moen@skaun.kommune.no


 

 Skaun ungdomsskole 
 
 

Visjonen til Skaun ungdomsskole er «Alle skal 

føle at de duger». Det er viktig for oss at 

elevene opplever å mestre noe hver dag, og at 

de kjenner at det de mestrer har verdi.  

 

Utviklingsområdene til Skaun ungdomsskole 

er de samme som for de fem barneskolene i 

kommunen. Områdene er politisk vedtatt i 

sektorplan for grunnskolen og skal gjelde fra 

2015 – 2018. Sektorplanen har tittelen 

«Kvalitet i skolene i Skaun – med blikk for 

framtida». 

 

De tre utviklingsområdene er 

 

 Læringsmiljø  

 Vurdering for læring og utvikling  

 Tilpassa opplæring og tidlig innsats 

 

 

I tillegg til de tre felles utviklingsområder skal 

hver enkelt skole utvikle ha et eget 

utviklingsområde. Skaun Ungdomsskole vil som vårt eget utviklingsområde de neste årene satse 

på utvikling av det nye skolebygget som skal stå klart fra høsten 2019.  

 

Fra høsten 2017 vil Skaun ungdomsskole delta i en felles videreutdanning i «Vurdering for 

læring». Målet med arbeidet er å bli flinkere til å bruke vurdering av elever aktivt i arbeidet med å 

utvikle god læring for alle elever.  

Det er en overordnet målsetting at fokusområdene skal bidra til å gi alle elever i grunnskolen i 

Skaun en mulighet til å utvikle sine grunnleggende ferdigheter. Å beherske grunnleggende 

ferdigheter er nødvendig for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. De grunnleggende 

ferdighetene er basis for læring og utvikling i alle fag, ikke bare som ferdigheter på et 

grunnleggende nivå, men på ulike nivåer på trinnene. 

 

Fra høsten 2017 gjelder det et nytt regelverk for hvordan vi som skole skal behandle saker om 

elevenes læringsmiljø. Det vil bli gitt nærmere informasjon om det nye kapittel 9a i 

opplæringsloven, som kalles «elevenes arbeidsmiljølov», i første foreldremøte. Les mer om arbeid 

for elevenes trivsel på www.nullmobbing.no  

 
 

http://www.nullmobbing.no/


Foreldresamarbeid 
 
For å lykkes med å gi hver enkelt elev det best mulige skoletilbudet er vi avhengige av et godt 

samarbeid med engasjerte foreldre/foresatte. Det viktigste samarbeidet skjer direkte mellom 

kontaktlærere og den enkelte elevs foreldre/foresatte. Men vi har også organer som det er viktig 

at fungerer godt for at skolen skal utvikle seg best mulig.  

 

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og sitter i 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. 

Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. Det vil bli avholdt 

valg av foreldrekontakter på første foreldremøte i åttende trinn.  

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre 

reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU 

skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er 

godt. FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4. Det kalles inn til møte i FAU så tidlig som 

mulig høsten 2017. 

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen 

representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra 

kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder 

skolen.  

Det nasjonale foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG) har nettsider med mye god 

informasjon om organene og generelt om hvordan en kan og hvorfor en bør engasjere seg til 

beste for sitt og andres barn. www.fug.no  

 

 

http://www.fug.no/


 

Praktisk om skoledagen 
 

Elevene har sin arbeidsdag på skolen mellom 08.15 og 1350 mandag, torsdag og fredag og 

mellom 0815 og 1415 tirsdag og onsdag. Dagen er organisert i 30 – og 60- minutters økter.  

 

Hver elev får tildelt et skap i garderoben. Der oppbevarer de sko og yttertøy. Vi oppfordrer sterkt 

til at alle elever har med hengelås til sitt skap, gjerne med kode. Vi anbefaler at færrest mulig 

verdisaker medbringes på skolen. 

 

Elevene kan abonnere på melk og jus. I matfri kan de også kjøpe go’morgen-yoghurt og av og til 

har vi kantinesalg. Det er anledning til å gå på butikken etter avtale og med bekreftelse fra skolen.  

 

Elevene møter lærere som håndhilser hver morgen før skoledagen begynner. Vi har erfart at det 

er en god måte å sikre oss at alle opplever å bli sett, og er en fin start på dagen. Deretter samles 

alle mobiltelefoner inn, og de legges i et låst skap i klasserommet. Dersom det er nødvendig å gi 

beskjeder til elevene i løpet av skoledagen, ber vi om at dette gjøres via kontakt med 

administrasjonen.  

  
 
 

 



Fremmedspråk og arbeidslivsfag 
 
Skolen tilbyr fransk, tysk eller spansk som 2. fremmedspråk. I løpet av de to første ukene i 

8.klasse får elevene et innblikk i språkene, før de bestemmer seg for hvilket fag de vil velge.  

 

For de som ikke ønsker å lære et nytt fremmedspråk, er alternativene fordypning i engelsk eller 

arbeidslivsfag. Arbeidslivsfag er et fag hvor elevene får en smakebit på alle de yrkesretta 

programmene i videregående skole, i løpet av de tre årene på ungdomsskolen. Timene er praktisk 

retta, og foregår både på skolen og ute i bedrifter og andre opplæringsarenaer. 

 

Det gis karakter i både fremmedspråk, fordypning og arbeidslivsfag og karakteren teller med ved 

søknad til videregående. Elevene kan bli trukket ut til muntlig eksamen i disse fagene. 

 

 

Valgfag 

 
Skolen tilbyr følgende valgfag på 8.trinn dette 

skoleåret: Levende kulturarv, Teknologi i 

praksis/programmering, Fysisk aktivitet og 

helse, Natur, miljø og friluftsliv og Sal og scene.  

 

På 9.trinn tilbys følgende valgfag: Design og 

redesign, Fysisk aktivitet og helse, Teknologi i 

praksis/programmering, Natur, miljø og 

friluftsliv og Sal og scene 

 

På 10.trinn tilbys følgende valgfag: Design og 

redesign, Fysisk aktivitet og helse, Innsats for 

andre, Levande kulturarv, Sal og Scene og 

Trafikk.  

 

Fagplaner for de ulike valgfagene finnes på 

www.udir.no/valgfag. 

 

 

Utdanningsvalg 
 

Formålet med dette faget er å gjøre overgangen til videregående skole enklere og dermed 

redusere frafallet der. Det fokuseres på at elevene skal «bli kjent» med seg selv slik at de treffer 

rette valg. På 8.trinn skal elevene arbeide med å finne ut «Hvem er jeg?», på 9.trinn «Hva skal jeg 

bli?» og på 10.trinn «Hva velger jeg?». Mer om faget utdanningsvalg på 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/utdanningsvalg/  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/utdanningsvalg/


Skolens standarder 

Skaun ungdomsskole har som en del av arbeidet med skolemiljøet utarbeidet standarder som 

gjelder for elever, foresatte, ansatte og ledelsen ved skolen. Disse følges opp gjennom elev- og 

foreldresamtaler og samtaler mellom ledelsen og ansatte. Her følger standardene som gjelder for 

elever og foreldre ved skolen:  

 

Elevstandard 

Jeg gjør mitt beste med læringsarbeidet på skolen. 

Jeg gjør mitt beste med læringsarbeidet hjemme. 

Jeg er en god læringspartner og bidrar til et godt arbeidsmiljø i timene. 

Jeg kommer presis til timene. 

Jeg er hyggelig og høflig, og viser respekt overfor voksne og medelever.  

Vi håndhilser på læreren hver morgen. 

Jeg holder orden rundt meg og tar vare på skolens lokaler, inventar og utstyr. 

Jeg følger klasseregler og ordensreglementet for skolen.  

 

Foreldrestandard 

Jeg motiverer mitt barn for skolearbeidet, og hjelper barnet til å ta gode valg.  

Jeg vil samarbeide med skolen for et positivt klassemiljø. 

Jeg viser respekt for alle elever, lærere og andre foreldre. 

Jeg viser en positiv holdning til skolen og signaliserer at skole er viktig. Jeg framsnakker 

skolen og tar direkte kontakt om noe oppstår.  

Jeg stiller opp på foreldremøter og sosiale foreldrearrangementer 

Jeg møter på kontaktmøter og andre samarbeidsmøter.  

 

 



Kontaktinformasjon  
 
 

Rektor: Erlend Moen, tlf 950 56 899 erlend.moen@skaun.kommune.no 

Inspektør: Annbjørg Rønning annbjorg.ronning@skaun.kommune.no 

Rådgiver: Svein Børge Nygård svein-borge.nygaard@skaun.kommune.no 

Kontorpersonale: Siv Pettersen Huseby siv.huseby@skaun.kommune.no 

 

 

Skolens telefonnummer: 72 86 88 00 

Skolens mailadresse: skaun.uskole@skaun.kommune.no 

 

Helsesøster Marit Johannessen har fast kontortid på skolen to dager pr uke. Hun kan nås på 

telefon 952 44 593 / 72 86 72 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skolerute for elevene på Skaun ungdomsskole 2017 -2018    

Uke 33 0 dager  Planleggingsdager for personalet hele uke 33 

Uke 34 5 dager Skolestart mandag 21.8 

Uke 35 5 dager  

Uke 36 5 dager  

Uke 37 5 dager  

Uke 38 5 dager  

Uke 39 5 dager  

Uke 40 5 dager  

Uke 41 0 dager Høstferie. Skolefri hele uka 

Uke 42 5 dager  

Uke 43 5 dager  

Uke 44 5 dager  

Uke 45 5 dager  

Uke 46 5 dager  

Uke 47 4 dager Skolefri for elever på grunn av fagdag for lærere i Skaun fredag 24.11 

Uke 48 5 dager  

Uke 49 4 dager Avspasering for elevene på grunn av lokal planleggingsdag fredag 8.desember 

Uke 50 5 dager  

Uke 51 4 dager Siste skoledag før jul torsdag 21.12. 

Uke 1 3 dager Første skoledag etter jul onsdag 3.januar 

Uke 2 5 dager  

Uke 3 5 dager  

Uke 4 5 dager  

Uke 5 5 dager  

Uke 6 5 dager  

Uke 7 5 dager  

Uke 8 0 dager Vinterferie. Skolefri hele uka 

Uke 9 5 dager  

Uke 10 5 dager  

Uke 11 4 dager Skolefri for elever på grunn av fagdag for lærere fredag 16.03 

Uke 12 5 dager  

Uke 13 0 dager Påskeferie. Skolefri hele uka 

Uke 14 3 dager 2.påskedag. Fri mandag 02.04.  

Avspasering for elevene på grunn av lokal planleggingsdag tirsdag 3.april 

Uke 15 5 dager  

Uke 16 5 dager  

Uke 17 5 dager  

Uke 18 4 dager Offentlig høytidsdag. Skolefri tirsdag 01.05 

Uke 19 4 dager Kristi Himmelfartsdag. Skolefri torsdag 10.05 

Uke 20 3 dager Grunnlovsdagen. Skolefri torsdag 17.05 

Skolefri fredag 18.05 

Uke 21 4 dager 2. pinsedag. Skolefri mandag 21.05  

Fagdag tirsdag 22.05 for lærerne, skolefri for elever (flyttet fra 5.juni). 

Uke 22 5 dager  

Uke 23 4 dager  

Uke 24 5 dager  

Uke 25 5 dager Siste skoledag er fredag 22.06 

 

 


