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Konstituering 
Ingen kommentarer til sakliste og innkalling  

 

Informasjon fra de ulike medlemmene 
 

Fra rektor 
 

Økonomi 
Ser bra ut i år. Går i balanse så langt.  
Skolene i kommunen pålagt å finne innsparinger til neste år. Størrelsesorden 4 millioner på hele skoleområdet 
i 2019.  
Har god lærertetthet - må regne med å ta vår del av en eventuell innsparing  
Kan blant annet bety at klasser kan bli slått sammen, at det blir større grupper i valgfag, at vi i mindre grad 
kan bruke alternative arenaer  
Politisk prosess - avgjøres i kommunestyrets budsjett for 2019. 

Skolebygg 
Prosessen går bra - nå møblering (fast og løst inventar) 
Diskusjoner om drift i samarbeid med kultur.  

Omstillingsprosess i kommunen.  
For vår del betyr det at vi vil gå fra inspektør i 100% stilling og teamledere til avdelingsledere med 
personalansvar som deler inspektør- og teamlederoppgavene.  

Ansettelse av skolesekretær i gang.  

Spesialpedagogikk.  
Det har vært en økning som vi ser sammen med barn-og familie på hvordan vi skal møte.  

Voksenopplæringa.  
Ungdomsskolen fått ansvar for denne. Spennende samarbeid og noen utfordringer.  

Leksebevisst skole. 
Holder på med en liten evaluering nå 

Inspeksjonsrutiner og aktivitet i friminutt 



 

Videreutdanning i ledelse, programmering, IKT, Matematikk 

 

Fra foreldre 

Gjennomgang av referat fra FAU-møte i september (Ligger på skolens nettside) 

Møteplan laget for hele skoleåret  

Ønske om å få informasjon fra ulike faggrupper på FAU-møtene  

Tilbakemeldingen fra trinnene er at skolen er på rett vei  

 

Fra elevrådet 

Ikke så lenge siden vi startet opp. Gjennomført valg.  

To tema som har vært spesielt viktige:  

1. Sosiale medier. Særlig vekt på de anonyme appene.   
2. Seksualitet - etter besøket fra SMISO  
  Elevrådet opptatt av at det ikke har vært nok seksualundervisning som tar  
  utgangspunkt i det positive. Helsesøster hjelper til.  
Vært litt diskusjon om dette med psykisk og fysisk helse. Elevrådet fortsetter den diskusjonen.  

Noe diskusjon om uteområdet og aktivitet i friminuttene.  

Elevrådet ønsker bedre stier til og fra bussene og Moan.  

 

Fra hovedutvalget  

Aktuelle saker i HOKU (Hatt to HOKU-møter i høst):  

IKT - hvordan bruke det digitale i skolen  

Navnesak på den nye skolen og kultursalen - utsatt på grunn av at ungdommene ikke har uttalt seg. Viktig 
at det først og fremst er en ungdomsskole.  

Orientering og presentasjon av Sommerskaun. Jobbes med å få dette til å bli en tradisjon.  

En sak i kommunestyret der revisjon om skolenes arbeid med kapittel 9A tas opp. 



 

Ungdomsråd etablert i kommunen. 13 engasjerte ungdommer. Vært et møte, møtene legges ut på 
kommunens hjemmeside under møter og utvalg. Saker som har kommet opp er kollektivtrafikk i 
kommunen. Skoleskyss fra Viggja.  

Leder for ungdomsrådet ble valgt gjennom presentasjon og valg.  

  

Fra lærerne  

Resultatene fra nasjonale prøver kommer nå.  

Tiende trinn  
Sluttvurdering av elevene som kommer snart. Søker seg inn på videregående skole med søknadsfrist 
310319. Rådgiveren inn i klassene. Yrkesmesse som planlegges nå. Hospitering. Fag og fremtid gjelder nå. 
Startet med fjelltur i Trollheimen. Revy som del av vinterkulturuka i uke 5 2019. 

Åttende trinn 
Oppstart av livet som ungdomsskoleelever. Jobbet mye med klassemiljø. MOT inne ca hver 14. dag. Nå 
fokus på språkbruk - hva er greit og ikke greit å si. Tradisjon “lys i mørket” - åttendeklassingene opptrer 
med et kulturelt innslag i starten på adventstida.  

Niende trinn  
To spesielt viktige fag - mat og helse og kunst og håndtverk.  Elevene fokus på en del andre ting, som 
konfirmasjon. Ansvar for skoleball og samarbeid med ungt entreprenørskap.   

Felles kurs om Vurdering for læring for alle lærere.  

Gjennomgående at ansatte på skolen trives godt. Fine ungdommer og gode kolleger.  

 

Fra andre ansatte 

Ikke til stede. Ønske om at også andre ansatte deltar i møtene fremover. 

 

Eventuelt 

Fest etter avslutninga. HOKU sjekker ut om det er mulig å få noen midler til en slik fest etter årets 
avslutning.  Kan også tas opp i FAU   


