
 

SUS Nyhetsbrev august/september 
2022 
Velkommen til skoleårets første nyhetsbrev fra Skaun ungdomsskole. I denne tredje utgaven 

forteller vi litt om hva vi tenker om det året som kommer, og vi ser på alle de spennende tingene 

som skal skje nå i august og september , både på Bautaen kulturhus, på biblioteket og på skolen. I 

denne utgaven er vi særlig glade for at vi får en hilsen fra kulturskolen og fra biblioteket, i tillegg til at 
dere blir litt kjent med rådgiveren vår.  
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Rektors hjørne 

 

Kjære SUS-venner 

Da er det tid for nytt skoleår. I vår startet vi dette nyhetsbrevet som en kanal der vi på skolen og på 

Bautaen kulturhus og biblioteket kan få sagt noe om hva vi holder på med. Målet med nyhetsbrevet 

er å bidra til at dere som er foresatte til elever på skolen, elever andre interesserte får vite hva som 
skjer. Vi tror at et godt samarbeid er det som skal til for at elevene får en best mulig skolehverdag.   

God start 

I oppstarten av et nytt skoleår gjør vi det vi kan for å sikre alle elever en god og trygg skolestart. Mye 

av planlegginga som vi ansatte gjør handler om å sikre at nye elever får et fint første møte med 

skolen og at elever som er kjent her får et godt gjensyn med skolen. Vi vet at det er stort potensial i 

en ny start etter den lange tida borte fra hverandre. Derfor vil vi være ekstra påpasselige med at 

elevene viser god innsats og er greie med hverandre i oppstarten. Akkurat som oss voksne trenger 

elevene litt tid for å bli "husvarme" etter et sommeropphold. Ved å følge prinsippene om god start 
sikrer vi at vi utnytter det til å sette gode standarder for arbeidsinnsats og atferd.  

Vi setter stor pris på hjelp hjemmefra i det å skape en god start. Dere hjelper oss veldig hvis dere i 

denne første perioden er litt ekstra nøye med å snakke fint om skolen og ansatte, og vise 
ungdommene at dere syns det er viktig med god innsats og oppførsel.  

Prinsippene om god start kan dere lese mer om på det nasjonale læringsmiljøsenteret sine nettsider1.  

                                                                 
1https://www.uis.no/nb/laringsmiljosenteret/skole/god-start-er-viktig#/ 



Vi er opptatt av raskt å ta tak dersom det er noe som ikke er greit. Ta derfor kontakt med en gang 

dersom deres ungdom ikke trives eller opplever noe som dere ikke syns er greit. Slike meldinger kan 

gå til kontaktlærer, eller til kontaktlærer og oss i ledelsen dersom det er mer alvorlige ting. 

Dere kan hjelpe oss til å skape en god start med å snakke fint om skolen og ansatte, og ved å vise 

ungdommene at dere syns det er viktig med god innsats og oppførsel.  

Digskole og læremilder 

Skaun ungdomsskole er pilotskole i den regionale satsinga DigSkole. Denne har pågått i ett år og 
varer ut dette skoleåret. DigSkole er et samarbeid med NTNU, og dere kan lese mer om satsinga her2.  

Fra høsten vil satsingen handle om å se på hvordan vi underviser, hvilke læremidler vi bruker og 

hvordan vi bruker dem. Vi skal ta i bruk Cappelen Damm sitt "Skolen"3, et helhetlig læreverk som vi 

har tro på kan bli bra. Så bruker vi i tillegg Creaza 4i engelsk, samfunnsfag og KRLE. Jeg oppfordrer 

dere foresatte til sammen med deres ungdom å gå inn og se på disse læreverkene som alle elever på 

alle skolene i Skaun får lisens på. I tillegg vil vi drive forsøk med fysiske læreverk fra Cappelen og fra 

Aschehoug. Vi ser at omfanget av det digitale kan bli stort, og kommunen ønsker derfor å finne ut 

hvilke fysiske læremidler i hvilke fag vi skal satse på. I høst skal derfor alle hjemområdene ha fysiske 

læremidler i et fag. Vi har ikke kjøpt inn fysiske bøker til andre enn lærerne, men vil bruke digitale 

eller kopierte varianter av lærebøkene for å teste ut. Med den nye læreplanen har det kommet helt 

nye lærebøker, og vi vil våre begrensede ressurser på bøker som er skikkelig gode.  

For dere som lurer på hva vi tenker om den debatten som pågår om fysiske og digitale læremidler, så 

kan diskusjonen jeg deltok i på NKUL i mai være av interesse. Her 5er lenke til denne som fra 
15.august skal bli lagt ut i sin helhet  på konferansen sin youtubekanal. 

Det som også vil prege skolens arbeid med DigSkole det neste året, er at vi ønsker å få til at dere 

hjemme får bedre innsikt i hva vi driver med på skolen. Det er viktig for oss fordi vi har fått 

tilbakemelding om at flere syns det har vært vanskelig å få oversikt over elevenes arbeid og 

tilbakemeldinger som vi gir løpende i fagene. Vi har gjort forsøk i enkelte klasser på å gi foresatte 

tilgang til klassenotatblokka i Microsoft Onenote. I dag må foresatte som ønsker å se 

tilbakemeldinger og aktivitet i notatblokka logge seg på med elevens bruker, men det finnes 

mulighet for å koble foreldre direkte på dette. Erfaringen så langt er at løsningen ikke er optimal 

fordi det ikke er godt nok tilrettelagt for mobil. Frem til denne løsningen er god nok så vil vi 

prioritere å bli flinkere til å bruke klassenotatblokka i Onenote som verktøy selv, slik at vi er klare i 

det løsningen blir god nok til at det gir mening for dere foresatte. Dere som er interesserte og har 

tilgang på PC kan ta kontakt med kontaktlærer for å få tilgang, men da er det altså bare via pc 

løsningen fungerer godt. Det er heller ikke alle som bruker det i like stor utstrekning. Hvis du vil l ære 
mer om klassenotatblokka i Onenote er det lenke til informasjon fra Microsoft  Her6. 

                                                                 
2https://www.ntnu.no/ilu/om-digskole 
3https://www.cappelendammundervisning.no/verk/Skolen fra Cappelen Damm-154009 
4https://web.creaza.com/no/?languageId=1 
5https://www.youtube.com/nkulvideo 
6https://www.onenote.com/classnotebook?omkt=nb-NO 



Vi vil prioritere å lære oss å bli flinke til å ta i bruk klassenotatblokka i Onenote slik at vi er klare til å 

knytte dere foresatte til løsningen når den er god nok.  

Informasjon fra rådgiver 

 

Som rådgiver på skolen har jeg et ansvar for elevenes overgang fra barneskolen til ungdomsskolen 

og fra ungdomsskolen til videregående. Begge disse overgangene er viktige og av og til kritiske med 

tanke på å bidra til at elever vil trives og lykkes. Rektor, rådgiver og resten av skoleledelsen 

samarbeider derfor tett med foresatte, ansatte, PPT, helseapparatet og elevtjenesten for å sikre 
overgangene og en god skolehverdag for våre ungdommer.  

Visjonen vår er som kjent "Alle skal føle at de duger". Dette er fine ord, men for oss som skole betyr 

visjonen alt. Hvis ikke elevene trives og opplever mestring har vi mislyktes. Vi kan gj øre feil som vi 



stadig bidrar til utvikling, men uansett skal elevene trives og lykkes her hos oss. Derfor arbeider vi for 
dette hver eneste dag. 

Det er med glede jeg kan melde at avgangselevene er godt loset over til videregående skole og svært 

mange har fått førsteønsket sitt oppfylt. Alt ligger nå til rette for at de som starter på videregående 
skal få en god start og god opplevelse der. Det tror og håper vi. 

Det er spennende i år å få starte opp med 8., 9. 10.trinn igjen, og dette uten at korona demper 

opplevelsen. Det er også særlig gledelig å ta imot et nytt kull med 8.trinnselever. Vi tror det blir 

veldig bra! Det viktig er at alle nå, ikke minst elevene selv, gjør sitt ytterste for at alle skal trives. 

Kloke ord sier, "det du vil at andre skal gjøre mot det, skal du gjøre mot dem" og "dersom du ikke har 

noe positivt å si om en person, så kan du la være å si noe". I MOT-arbeidet og generelt ønsker vi å ha 

fokus på det positive, og lyse på det med lommelykta. Det gjelder å forsterke og glede seg over det 
som er bra.  

Og så er det sånn at å være ungdom og ny på skolen kan være utfordrende. Noen ganger skjer det 

vanskelige ting i livet og rundt oss. Da er rådgiveren også en av flere å oppsøke for en prat når det 

trengs. Vi har også elevtjenesten med vernepleier Rosmari og barnevernspedagog Ingvild som 

hjelper elever og elevgrupper som trenger noen å prate med eller et avbrekk i en krevende 

skolehverdag. Helsesykepleier Anette vil også være på SUS tre dager i uka, i tillegg til person fra 
psykisk helse. 

I hverdagen er vennene elevene har rundt seg og kontaktlærerne de viktigste. Samarbeidet vi som 

skole har med foresatte er også svært viktig. Som foresatt må du ikke nøle med å ta kontakt med 
enten kontaktlærer eller skoleledelsen.  

I høst kommer jeg særlig til å støtte 10.trinnselevene i prosessen frem mot søknad på videregående 

skole. Anbefaler med det samme nettsidene www.vilbli.no7 og www.utdanning.no8 som ressurser i 

prosessen mot valg av utdanningsprogram og eventuelt yrke.  

Så håper jeg noen stikker innom kontoret mitt også innerst i administrasjonen. Det kan være for å 

snakke om det siste spillet du spiller (jeg er også gamer!) , snakke om muligheter i videregående eller 
for å lufte tanker og følelser du trenger å dele med noen andre enn venner og kontaktlærer. 

Selv synes jeg at jeg har en svært spennende og innholdsrik jobb som rådgiver. Og alle vi som jobber 

på denne skolen gleder oss til å møte nye elever og se igjen de gamle, og fortsette med et godt 
samarbeid med foresatte. Jobber vi sammen, blir dette bra :) 

Svein Børge Nygård (mob: 924 848 57) 

                                                                 
7https://www.vilbli.no 
8https://www.utdanning.no 



Hva skjer på Bautaen kulturhus i august og september? 

 

Det skjer mye spennende på Bautaen i august og september. Kulturhuset har en egen hjemmeside9 

som er verdt å følge med på for alle som er innbyggere i Skaun. Følg gjerne også Kultur, fritid og 
frivillighet på Facebook10 for å ikke gå glipp av det som skjer.  

Her følger noen av høydepunktene i august/september 

17. august: Kino i Øysteinsalen 

- 17.00: Minions, historien om Gru 

- 19.00: Bullet train 

25.august: Ungdomsklubb 14:00-18:00 

26.august: Fredagsklubb på ungdomsklubben. 

28. august: Kino i Øysteinsalen 

- 17.00: DC Super-kjæledyrligaen 

- 19.00: After ever happy 

1.september: Ungdomsklubb 14:00-18:00 

                                                                 
9https://www.bautaen.no/ 
10https://www.facebook.com/skaunkommunekff 



3 - 10 september: Kunstutstilling i Øysteinsalen. i samarbeid med Skaun kunstforening. Åpning 
lørdag 3. september 

8.september: Ungdomsklubb 14:00-18:00 

11. september: Kino i Øysteinsalen. (Filmer annonseres senere) 

15.september: Ungdomsklubb 14:00-18:00 

16. september: Konsert med Baker Hansen "Chet Baker på norsk" 

21. september: Formiddagskino i Øysteinsalen klokken 12.00 

22. september: Konsert med Albanéz Trio. I samarbeid med Trondheim kammermusikkfestival. 

klokken 12.00 

22.september: Ungdomsklubb 14:00-18:00. 

25. september: Kino i Øysteinsalen 

- 17.00: Fest hos Albert Åberg 

- 19.00: Krigsseileren 

29.september: Ungdomsklubb 14:00-18:00 

29. september: Markering av Eldres Dag 

Kulturskolens hjørne 

 



 

Hei! 

Mitt navn er Roar Minde Fagerli. Jeg er rektor for Skaun kulturskole og gleder meg til å treffe nye og 

etablerte elever i kulturskolen til et nytt skoleår! Undervisningen i kulturskolen starter i uke 35. I uke 

32 reiser kulturskolens lærerband rundt i kommunen og besøker alle skolene med sin konsert. 
Mandag 22. august kl. 13 spiller vi for SUS i Øysteinsalen!  

Har du lyst til å lære å spille musikk, synge, danse, spille teater eller lage visuell kunst?   

Sjekk ut det mangfoldige tilbudet og meld deg inn på Skaun kulturskole sin nettside 11 
Vi har mange spennende arrangementer i løpet av skoleåret der elevene får utfolde seg! 

                                                                 
11https://www.skaunkulturskole.no/ 



Bibliotekets hjørne 

 

 

1 - En hundegal barne- og ungdomsbibliotekar. 

Velkommen til et nytt skoleår!  



Jeg heter Malin Seter og er barne- og ungdomsbibliotekar ved Skaun folkebibliotek. Jeg er utdannet 

litteraturviter og har jobbet her siden desember 2020. Da jeg startet i stillingen, var vi inne i en 

periode som var sterkt preget av pandemien. Derfor gleder jeg meg til et nytt skoleår med mindre 

restriksjoner og flere aktiviteter i samarbeid med ungdomsskolen! Jeg er over gjennomsnittet 

interessert i barne- og ungdomslitteratur og er fremfor alt opptatt av at litteratur skal oppleves som 

lett tilgjengelig for barn og unge. Jeg ønsker at det skal være en lav terskel for å spørre om hjelp, 

komme med forslag til utstillinger eller bokønsker. Biblioteket skal brukes av ungdom, og jeg ønsker 
at de skal få sette preg på sitt skolebibliotek/folkebibliotek. 

Jeg har en god dose selvironi og humor, så dere kommer til å se/høre meg på sosiale medier utover 

høsten. Følg oss gjerne på Facebook, Instagram og TikTok for boktips, informasjon og små glimt av 
humor i hverdagen.  

Det er mye spennende som skjer på Skaun folkebibliotek i tiden fremover. Gå inn på bibliotekets 
nettside 12for å få oppdaterte nyheter og se på de ulike tilbudene vi har.  

Biblioteket har åpent 10-16 mandag, onsdag og fredag, 10-19 tirsdag og torsdag og 10-14 på 
lørdager. Her 13er informasjon om hvordan du skaffer deg et gratis lånekort.  

Hilsen fra SLT 

 

Vi snakkes på ungdomsklubben! 
Hei,  

Sommeren er på hell og hverdagen venter, men det betyr også at kommunens ungdomsklubber 

straks åpner igjen. Ekstra spennende er det i høst siden kommunens ungdomsklubbtilbud utvider 

tilbudet sitt fra en til to ukentlige klubbkvelder som et prøveprosjekt høsten 2022. Utvalgte fredager 

har vi også åpen fredagsklubb.  

Bakgrunnen for utvidelsen av ungdomsklubbtilbudet er blant annet innspillene fra 

innovasjonscampen som ble gjennomført ved Skaun ungdomsskole 6.april 2022. Der kom det tydelig 

fram at ungdommene ønsker seg møteplasser. I innspillene fra ungdommene framgår møteplass 

som en blanding  av "et sted å være" og aktiviteter, og dette vil vi forsøke å legge til rette for både 

på ungdomsklubben som allerede eksisterer i Bautaen kulturhus i Børsa og i den nye 

ungdomsklubben som vil bli lokalisert i 2.etasje i Skaunhallen i Buvika. Det vil bli blant annet bli 

muligheter for å møte nye venner, spille musikk, få leksehjelp, game, brettspill, delta på temakvelder 

                                                                 
12https://bibliotek.skaun.kommune.no/ 
13https://bibliotek.skaun.kommune.no/web/arena/skaffa -lanekort 



og kanskje noe utflukter. Hvis ungdommene har andre ønsker er det mye som kan la seg gjøre, siden 
vi har et fokus på at ungdomsinitierte aktiviteter skal vektlegges! 

Klubben i 2.etasje i Skaunhallen har åpent torsdager 18:00-22:00, og klubben i Bautaen kulturhus har 

åpent tirsdager 14:00-18:00! Håper vi ses der! 

 

I forrige utgave av nyhetsbrevet kan du lese mer om meg og SLT-arbeidet :-) 

 

Har du innspill til arbeidet, ønsker å se på mulighetene for å bidra i det forebyggende arbeidet i 
kommunen eller er bekymret for en utvikling i ungdomsmiljøet?  

Ta kontakt med meg, enten på telefon 950 56 987 eller e-post: gunhild.lokken@skaun.kommune.no. 



Hva skjer i august og september på Skaun ungdomsskole? 

 

Her er noe av det som skjer i august og september på Skaun ungdomsskole (Lista oppdateres 
løpende):  

• 18.august: Skolestart kl 0815 

• 22.august: Kulturskolens lærerband har konsert på skolen kl 13 

• 24.august: 10.trinn på pilegrimsvandring Lian-Nidarosdomen 

• September: Nasjonale prøver for 8. og 9.trinn 

• 5.-6. september: 10.trinn på fjelltur 

• 12.-13.september: Skolefoto 

• 14.september: Skogdag for hele skolen 

• 28.september: Vaksinering på 10.trinn 

• 30.september: Demokrati og medvirkningsdag i samarbeid med ungdomsrådet 



Nyhetsbrev arkiv 

 

Her er lenke til tidligere nyhetsbrev fra Skaun ungdomsskole  

Nyhesbrev mai 202214 

Nyhetsbrev juni 202215 

                                                                 
14https://sway.office.com/SBWjt6CpkDv9zuTI?ref=Link 
15https://sway.office.com/Sy6mqJsdWdFZHyKl?ref=Link 



Kontakt oss 

 

Vi ønsker å være tilgjengelige og håper dere tar kontakt via telefon, på epost eller via schoollink så 
snart dere lurer på noe.  

 

Skaun Ungdomsskole 

Adresse: Rossmovegen 6, 7353 Børsa 

Postadresse: Postboks 74, 7358 Børsa  

Telefon: 482 08 800 



Epost: skaun.uskole@skaun.kommune.no16  

 

Besøk oss gjerne på nettsiden17 vår 

 

                                                                 
16mailto:skaun.uskole@skaun.kommune.no 
17https://www.skaun.kommune.no/skaun-ungdomsskole.491310.no.html  


