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Velkommen til skoleåret 2019/20 
 
Alle elever og foresatte ønskes velkommen til et nytt skoleår på Skaun ungdomsskole. Spesielt velkommen 
til alle nye elever og foreldre. Vi som jobber på Skaun ungdomsskole tror at skoleåret 2019/20 blir veldig 
fint og spesielt. I denne brosjyren vil du finne litt informasjon om noen av våre satsinger og det vi tror på i 
tillegg til kontaktinformasjon og skolerute for skoleåret. 
 
Skaun kommune har hatt rekordstor befolkningsvekst, og denne fortsetter de neste årene. Vi merker 
veksten godt, da det aldri i Skaun ungdomsskoles 50-årige historie har vært så mange elever som nå. 
Derfor syns vi det er fantastisk at bygging av den nye skolen nærmer seg slutten og at den står ferdig til 
høstferien 2019. Vi tror og håper at den energien som følger av at vi skal inn i nye lokaler også kommer 
elevene til gode frem til bygget står klart.  
 
Skoleåret 2018/19 ble for oss ansatte ved Skaun ungdomsskole en «pedagogisk spurt». Med dette mener vi 
at vi drev både med pedagogisk utviklingsarbeid kollektivt på skolen, men også at mange av skolens 
ansatte tok videreutdanning i ulike fag. Til sammen nærmere 400 studiepoeng i økt kompetanse blant de 
ansatte på et skoleår er imponerende, både av de som har økt kompetansen, men også av de som har vært 
igjen på skolen og holdt skuta gående.  
 
Vi skal i 2019/20 jobbe videre med å utvikle «Vurdering for læring», et felles utviklingsprosjekt de ansatte 
jobbet med de foregående skoleårene. Vi vil i skoleåret 2019/20 utvikle samarbeidet med organisasjonen 
MOT for å lage et trygt skolemiljø for alle elever. I tillegg vil det bli et løft på IKT, blant annet at elevene 
får hver sin PC som de disponerer hjemme og på skolen. Mer info om dette i oppstarten av skoleåret. 
Oppdaterte læreplaner gjennom Fagfornyelsen innføres høsten 2020, noe som gjør at de ansatte gjennom 
skoleåret 2019/20 vil forberede dette. 
 
Dette skoleåret blir spesielt. 50 år med gamle Skaun ungdomsskole vil være historie i det vi flytter inn i 
nybygget rundt høstferietider. Vi kommer til å markere både ut- og innflytting og vi ønsker å ha med både 
elever, foreldre og ansatte i denne prosessen. Vi vil også få et enda tettere samarbeid med kulturskolen, 
biblioteket, frivilligsentralen og Klubb1, da de vil dele lokalene med oss i nyskolen – dette er noe som vi 
virkelig ser fram til og med godt samarbeid kan gjøre at vi får enda mer ut av skolen, at 2+2=5!  
 
Det er uansett viktig å minne seg på at det er flest skolehverdager. Vi kommer til å ha fokus på det daglige 
arbeidet med fag og skolemiljø. I tiden før flyttinga er det greit om vi påminner hverandre om at 
skoledagene som er nå er like viktige som de etter innflytting. At det å ta vare på hverandre, gjøre sitt beste 
og ta vare på skolebygget er like naturlig som etter at vi flytter inn i nyskolen. 
 

Vi håper på nok et år med godt skole-hjemsamarbeid. Foresattes 
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. Jeg håper veldig at 
mange slutter opp om møter som vil komme i regi av MOT, slik at det å 
skape «Robust ungdom som inkluderer alle» er noe vi står sammen om 
som lokalsamfunn.  
 
Vi har tenkt å starte med stor energi fra høsten av,  
og vi 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 19.august kl 0815! 
 

Ta gjerne kontakt hvis det er noe som opptar dere.  
 
Vennlig hilsen  
Robert Øyum-Jakobsen, Rektor - robert.oyum-jakobsen@skaun.kommune.no, mobil: 908 85 647   

mailto:robert.oyum-jakobsen@skaun.kommune.no
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Utviklingsarbeid ved 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.  

Skoleårene 2017-19 var vår hovedsatsing en 

skolebasert kompetanseutvikling i «Vurdering for 

læring». Skolebasert kompetanseutvikling betyr at 

ledelsen og hele personalet deltar i en 

utviklingsprosess der vi skal utvikle skolens 

samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når 

det gjelder læring, undervisning og samarbeid. 

Målet med arbeidet var å utvikle en kollektiv 

vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring 

og kompetanseutvikling. Det neste skoleåret er det 

året vi virkelig starter å ta i bruk det vi har lært, 

reflektert over og erfart.  

På bakgrunn av utviklingsarbeidet utviklet vi 

våren 2019 et profesjonsdokument for ansatte, 

elever og foresatte, Hvem vi er – og hvor vi skal  der 

vi beskriver hvem vi er og hvor vi ønsker oss i 

framtida. Dette for at alle skal skjønne hva vi 

ønsker å oppnå. Vi lover mye i det dokumentet, 

og noe av det vil vi få til, andre ting ikke like 

godt. Vi er egentlig ikke redde for å mislykkes, da 

vi vet at utvikling handler om å tørre. 

Bilder av elever fra Skaun ungdomsskole er tatt av Foto Schrøder 
 

Skaun ungdomsskole har lenge brukt MOT i arbeidet med 

skolemiljø. Fra høsten 2019 videreutvikler vi samarbeidet med 

MOT videre. I løpet av skoleåret 2018/19 utdannet to av våre 

ansatte, Rosmari og Stig, seg til MOT-coacher, noe som gjør at 

vi nå har flere som er med på å lede MOT-øktene og MOT-

arbeidet på skolen. Målet med samarbeidet med MOT er å 

utvikle robust ungdom som inkluderer andre.  

Les gjerne mer på MOT.no.  

 

 

 

 

Skaun ungdomsskole jobber aktivt for et trygt læringsmiljø for alle 

elever. Les mer om arbeid for elevenes trivsel på 

www.nullmobbing.no. Dersom du som foresatt opplever at din egen 

eller andres ungdom ikke er trygge på skolen – ta rask kontakt med 

kontaktlærer eller skolens ledelse.  

https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4514601.1720.mtjzpiustmwmaz/Hvem+vi+er+-+og+hvor+vi+skal+-+Skaun+ungdomsskole+-+et+profesjonsdokument+juni+2019.pdf
https://www.skaun.kommune.no/getfile.php/4514601.1720.mtjzpiustmwmaz/Hvem+vi+er+-+og+hvor+vi+skal+-+Skaun+ungdomsskole+-+et+profesjonsdokument+juni+2019.pdf
https://www.mot.no/
https://www.mot.no/


Skaun ungdomsskole er en leksebevisst skole! 
 

Det er mye diskusjon om lekser i skolen. Både nasjonalt og internasjonalt er meningene delte om effekten 

av å gi lekser. I en prosess med personalet og FAU våren 2018 landet vi på at Skaun ungdomsskole er en 

leksebevisst skole. For oss betyr det at:  

 

- Vi snakker jevnlig om hvordan vi gir lekser i de ulike fagene.  

- Alle lærerne kan gi pedagogiske begrunnelser for hvorfor de gir lekser eller hvorfor de ikke gir 

lekser i ulike fag og emner. 

- Læreren tar ansvar for at lekseoppgavene er tilpasset elevene. 

- Læreren sørger for at leksene følges opp på skolen.  

- Lærere har reell metodefrihet i bruken av lekser i sin gruppe i sitt fag, men hvordan vi legger 

opp leksene skal diskuteres i fag og på trinn.  

Vi bygger vår holdning til lekser på norsk lekseforskning. Denne artikkelen beskriver nærmere hva som 

kan ligge i det å være leksebevisst:  

https://utdanningsforskning.no/artikler/fire-kjennetegn-pa-en-leksebevisst-skole/  

 

Våren 2019 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant elever, foreldre og ansatte om hva de mente om 

SUS som leksebevisst skole. Mange besvarte denne undersøkelsen, noe som gav oss et godt bilde av ståa. I 

undersøkelsen var det både avkryssings- og fritekstsvar. Spesielt fritekstsvarene var imponerende gode – 

og mange! 

For FAU, Samarbeidsutvalget og andre foreldre presenterte vi resultatet og hadde etterpå en workshop 

der alle kunne komme med innspill og sine meninger om leksebevisst skole. Både foresatte, elever og 

ansatte gir uttrykk for at det er bra med bevissthet på lekser.  

 

De viktigste momentene å sørge for å utvikle i 

skoleåret 2019/2020, basert på undersøkelsen og 

prosessen med FAU og SU er:  

 

Leksene som gis må følges bedre opp  

o Leksene bør tilpasses enda bedre til den 

enkelte elev 

o Ulike fagseksjoner bør diskutere og 

kommunisere til elever og foresatte hvordan 

de ønsker å bruke lekser for å øke elevenes 

læringsutbytte. 

o Foresatte må involveres bedre i 

undervisningen gjennom ukeplaner og annen 

kommunikasjon med hjemmet.  

 

Foresatte som har spørsmål til leksene eller skolens praksis skal bli hørt, enten gjennom kontakt med 

kontaktlærer eller via skolens organer for foreldresamarbeid, FAU og SU.  

 

 

https://utdanningsforskning.no/artikler/fire-kjennetegn-pa-en-leksebevisst-skole/
https://utdanningsforskning.no/artikler/fire-kjennetegn-pa-en-leksebevisst-skole/


Hjem-skole-samarbeid 
 
For å lykkes med å gi hver enkelt elev det best mulige skoletilbudet er vi avhengige av et godt samarbeid 

med engasjerte foresatte. Det viktigste samarbeidet skjer direkte mellom kontaktlærere og den enkelte 

elevs foresatte. Skolen forventer at foreldre møter til kontaktmøte to ganger i året, felles foreldremøter og 

ved spesielle anledninger. Foreldre kan forvente å alltid bli tatt godt imot ved alle henvendelser til skolen.  

 

Skaun ungdomsskole har også organer som det er viktig at fungerer godt for at skolen skal utvikle seg best 

mulig.  

 

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i klassen og mellom foreldrene og skolen. 

Foreldrekontaktene sitter i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Det blir 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 består av alle 

foreldrekontaktene og representerer alle foreldre ved skolen. FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4. 

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: 2 

elever fra elevrådet, 2 foreldre fra FAU, 2 representanter for undervisningspersonalet, 1 representant for 

andre tilsatte, en politisk oppnevnt representant og rektor som representant fra kommunen. SU har rett til 

å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.  

Skolemiljøutvalget ved Skaun ungdomsskole er det samme som SU. Møtene skjer i sammenheng med SU-

møter eller ved spesiell innkalling. Sosialpedagogisk rådgiver planlegger og leder møtene i 

Skolemiljøutvalget. Saker kan sendes direkte til rådgiver, eller gjennom foreldrerepresentantene i klassen.  

Elevrådet ved Skaun ungdomsskole skal fremme fellesinteressene til elevene på Skaun ungdomsskole og 

arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i saker som gjelder 

nærmiljøet til elevene. Hver klasse har en representant i elevrådet. 

 

 

Det nasjonale foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG) har på 

www.fug.no mye god informasjon om organene og generelt om hvordan en 

kan og hvorfor en bør engasjere seg til beste for sitt og andres barn.  

 

 

 

 

 

Schoollink.no som ble innført høsten 2017 er den viktigste      

kommunikasjonskanalen mellom hjem og skole. Den erstatter ranselpost, 

meldebok, fraværslapper, SMS og avkrysningslister. Her vil lærerne publisere 

        lekse – og periodeplaner. Ta kontakt med skolen om Schoollink ikke   

        fungerer godt nok.  

http://www.fug.no/
http://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.  

 

I skoleåret 2019-20 vil det bygges ny skole og nytt uteområde rundt skolebygget. Spesielt etter innflytting i 

nyskolen vil uteområdene bli betraktelig mindre enn tidligere. Derfor åpner vi for at elever kan være inne i 

pausene etter flyttinga. Før kl 0815 skal elever oppholde seg i sin klasse sitt rom. I pausene skal elever som 

ønsker å oppholde seg inne oppholde seg i rommene som tilhører sitt trinn med mindre det foreligger 

andre avtaler. Når det gjelder bruk av aula (kantine) i nyskolen vil dere få mer informasjon senere, da det i 

skrivende stund fortsatt forhandles om løsninger på kantinedrift. 

 

Hver elev får tildelt et skap i garderoben med unntak av nye 8.trinn før flytting. Her håper vi at noen av 

elevene kan dele garderobeskap to og to. Etter flytting vil alle få hvert sitt garderobeskap. Der oppbevares 

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. Eventuell 

kantinedrift avventes som nevnt over. 

 

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 (tlf 72 86 88 00). 

 

Dersom elever eller dere foreldre trenger noen å snakke med så har vi på Skaun ungdomsskole en egen 

elevtjeneste som består av Avdelingsleder sosped og rådgivning Svein Børge Nygård og Helsesykepleier 

Anette Mosti. I tillegg er vi i gang med et utvidet samarbeid med psykisk helse. Kontaktinformasjon står 

bak i brosjyren. 

 

Spørsmål om skoleskyss og skolemelk/juice/go`morgen rettes til kontoret.  

 

 



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. 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. Karakteren teller med ved søknad til 

videregående.  

 

 

Valgfag 

 
Skolen tilbyr 8.trinn å velge mellom disse fagene dette skoleåret: 

Design og redesign, Fysisk aktivitet og helse, Internasjonalt 

samarbeid, Levande kulturarv, Natur, miljø og friluftsliv, 

Programmering, Reiseliv og Sal og scene.  

 

På 9.trinn tilbys følgende valgfag: Fysisk aktivitet og helse, 

Innsats for andre, Praktisk håndverksfag og Sal og scene 

 

På 10.trinn tilbys følgende valgfag:, Fysisk aktivitet og helse, 

Natur, miljø og friluftsliv, Praktisk håndverksfag,  Sal og Scene 

og Trafikk.  

 

Med forbehold om endringer. 

 

Fagplaner for de ulike valgfagene finnes på www.udir.no/valgfag  

og Praktisk håndverksfag. 

 

 
 

Utdanningsvalg 
 
Faget skal bidra til at elevene utvikler valgkompetanse gjennom å bli bevisst sine evner og interesser og se 

dette i sammenheng med muligheter og krav i utdanningssystemet og arbeidslivet. Faget utdanningsvalg 

skal bidra til en god overgang til videregående skole samt gi et grunnlag for kunnskapsbaserte valg av 

utdanning og yrke. Les mer om faget utdanningsvalg på https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/lareplanverket/fag/utdanningsvalg/ 

http://www.udir.no/valgfag
http://www.udir.no/valgfag
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/valgfag-i-praktisk-handverksfag/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/valgfag-i-praktisk-handverksfag/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/utdanningsvalg/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/utdanningsvalg/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/utdanningsvalg/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/utdanningsvalg/


Forventningene våre 

På Skaun ungdomsskole vet vi at det er viktig å formidle tydelig hva vi forventer. Både fra elever, 

foresatte, ansatte og fra ledelsen på skolen. Forventningene utarbeides i samarbeid mellom 

ledelsen, ansatte, elever og foresatte og vi bruker dem på ulike måter. 

 

Forventningene til elevene danner grunnlaget for diskusjon om og utarbeidelse av klasseregler i 

starten på skoleåret i alle klasser på alle trinn. Gjennom det arbeidet får elevene et forhold til hva vi 

forventer og vi får med elevene på å uttrykke hvordan vi vil ha det sammen. Alle elever blir spurt 

om to spørsmål som danner grunnlaget for tydelige, positivt rettede regler: 

 

1. Hva skal til for at du kjenner at det er trygt her i klassen og på skolen? 

 

2. Hva skal til for at du skal lære mest mulig? 

 

Foresatte og elever holdes løpende orientert om hvordan eleven følger reglene, og dette er tema i 

alle utviklingssamtaler med foresatte og elever. 

Vi forventer at eleven 
1 Gjør sitt beste med skolearbeidet på skolen og hjemme.  

2 Bidrar til et godt arbeidsmiljø i klassen og på skolen. 

3 Viser respekt for medelever, voksne og inventar.  

4 Følger reglene som klassen lager. 

5 Snakker med en voksen hjemme eller på skolen hvis man er bekymret for seg selv eller 

medelever. 

 
Vi forventer at den foresatte 
1 Viser positiv holdning til skolen og motiverer eleven for skolearbeid og til å følge skolens 

bestemmelser.  

2 Viser respekt for ansatte, medelever og andre foresatte. 

3 Snakker med, ikke om skolen dersom det er noe som er uklart eller vanskelig.  

4 Er gode forbilder for sitt eget og andres barn. 

5 Varsler skolen ved bekymring for eget eller andres barn. 

 

 



Kontaktinformasjon  
 
 
Rektor:  

Robert Øyum-Jakobsen, 72 86 88 02 / 908 85 647 

 

robert.oyum-jakobsen@skaun.kommune.no  

Avdelingsleder sosped/rådgiver:  

Svein Børge Nygård  72 86 88 05 

 

svein.borge.nygard@skaun.kommune.no  

Avdelingsleder IKT/timeplan:  

Arild Opland 72 86 88 03 

 

arild.opland@skaun.kommune.no  

Kontorsekretær:  

Kari Åsmul Grande 72 86 88 00 

 

kari.asmul.grande@skaun.kommune.no  

Teamleder 8.trinn:  

Mette Lofgren 72 86 88 00 

 

mette.lofgren@skaun.kommune.no  

Teamleder 9.trinn:  

Mariann Melhus Landstad 72 86 88 00 

 

mariann.melhus.landstad@skaun.kommune.no  

Teamleder 10.trinn:  

Gunhild Viggaklev 72 86 88 03  

 

gunhild.viggaklev@skaun.kommune.no  

 

Skolens telefonnummer: 72 86 88 00 

Skolens e-postadresse: skaun.uskole@skaun.kommune.no  

 

Se nettsida til skolen for oppdatert informasjon, skjema for permisjonssøknad med mer. 

http://www.skaun.kommune.no/skaun-ungdomsskole  

 

Helsesykepleier Anette Mosti har fast kontortid på skolen to dager pr uke. Hun kan nås på 

telefon 902 10 373 / 72 86 72 00 
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Skolerute Skaun ungdomsskole 2019-2020 
Uke Antall dager Fridager for barnehagebarn og elever 

33 0 Fagdager for ansatte skole tirs 13.8 - fre 16.8 

34 5 Første skoledag mandag 19.8 

35 5   

36 5   

37 5   

38 5   

39 5   

40 5   

41 0 Høstferie for elever man 7.10 - fre 11.10 

42 5   

43 5   

44 5   

45 5   

46 5   

47 5   

48 4 Fri fredag 29.11 Fagdag for barnehage og skole. SFO er også stengt. 

49 4 Fri fredag 6.12 Lokal planleggingsdag for ansatte. 

50 5   

51 5  Siste skoledag før jul fredag 20.12 

 81   

 
 
OBS! To planleggingsdager legges i forbindelse med flytting til ny skole.  

Datoer vil bli varslet i god tid. Ny skole skal være offisielt ferdig fredag 4. oktober (uke 40), men 

uklart når selve flytteprosessen blir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uke Antall dager Fridager for barnehagebarn og elever 

1 2 Første skoledag torsdag 2.1 

2 5   

3 5   

4 5   

5 5   

6 5   

7 5   

8 0 Vinterferie for elever man 17.2 - fre 21.2 

9 5   

10 5   

11 3 Fri mandag 9.3 Fagdag for barnehage og skole. SFO er også stengt. 
Fri tirsdag 10.3 Lokal planleggingsdag for ansatte. 

12 5   

13 5   

14 5   

15 0 Påskeferie for elever og barnehage man 6.4 - fre 10.4 

16 4 Fri mandag 13.4 for barnehage og skole. SFO er også stengt. 2. påskedag 

17 5   

18 4 Fri fredag 1.5 

19 5   

20 5   

21 3 Fri tors 21.5 Kristi Himmelfartsdag. Fri fre 22.5 for barnehage og skole.  

22 5   

23 4 Fri mandag 1.6. 2. pinsedag 

24 5   

25 5 Siste skoledag fredag 19. juni. 

 105  Totalt 190 skoledager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


