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Sakliste 

 

1. Vårball. Elevrådet har et sterkt ønske om å arrangere vårball i en eller annen form som 

erstatning for det nyttårsballet som utgikk i desember. Hva tenker FAU om dette?  

 

Info fra rektor: Elevrådet ønsker ei erstatning for nyttårsballet. Krever ganske mye planlegging, 

avhengig av ei aktiv foreldregruppe iom at det er et foreldrearrangement.  

 

Arbeidsutvalget forfatter og sender ut et skriv ganske snart. Oppfordre foreldre til å melde seg 

til å være med og planlegge et ball for årets tiendeklasser, en gang mellom muntlig eksamen og 

årets vitnemålsutdeling. Utsending av mail til alle foreldre til tiendeklasseelevene med 

oppfordring om å delta. Rektor snakker med kontaktlærerne. Rektor tar det opp med elevrådet 

og foreldrerepresentanten(e) tar kontakt med elevrådet.  

 

2.  Informasjon fra rektor  

o Status ansettelser og rammebetingelser for skolen  

Status økonomi og tilsettinger: Holder seg greit innenfor budsjettene. 49 ansatte, 

gjennomført 3 tilsettinger, 5 klasser i neste års 8. trinn, siste utlysning – 65 kvalifiserte 

søkere (gode tilbakemeldinger fra søkere), effekt av å ha vært en studentskole, kan velge 

mellom lang arbeidserfaring og nyutdannede lærere. 

 

Seksuell trakassering: nasjonalt fokus, nasjonal diskusjon om hva jenter utsettes for på 

skolen. Hermine sitt innlegg i avis blir diskutert for å undersøke status i SUS sin 

elevmasse. Hermine tar opp at jenter opplever tafsing og kommentarer som er helt 

uakseptable. SUS har startet en jobb for å gjennomføre ei undersøkelse. Rektor ønsker 

ei tilbakemelding fra foreldregruppa. 

FAU sier det er viktig å ha et fokus på det, gjerne trekke inn idrettslag og andre 

organisasjoner også. Rektor sier at det vil være nødvendig å få med alle lag og 

organisasjoner rundt våre ungdommer sammen om denne felles dugnaden. Skolen, 



 

elevrådet, alle klassene, Samarbeidsutvalget og Skoleutvalget vil sette inn det store 

trykket fra høsten av. Dette er et større arbeid, skolen vil starte ei kartlegging og spre ei 

kulturforståelse av hvordan vi vil ha det. 

 

o Gjennomgang av presentasjon for ny kommunedirektør som var på «enhetsbesøk» på 

Skaun ungdomsskole 7.april. Her var arbeidsmiljø, status, styrker og utfordringer tema. 

 

SUS sin visjon: Alle skal føle at vi duger (Aktiviteter: praktisk og variert undervisning, 

mangfold av aktiviteter, alternativer arenaer, styrkebasert utviklingsarbeid i personalet) 

Satsingsområder: Digitalisering og skolemiljø. 

Arbeidsmiljøet på SUS: Framsnakker eget arbeidsmiljø. Pandemien har vært 

utfordrende. Godt samarbeid med organisasjonene. 

Styrker: God stemning i arbeidsstokken. Et unikt skolebygg ute og inne og fine 

omgivelser. Kompetente ansatte. Stabilitet på ledersida. Felles, positivt elevsyn. Sentral 

for hele kommunen. Godt foreldresamarbeid – gjensidig tillit. God erfaring med felles 

utviklingsarbeid. Vekst i elevtall. Samarbeidet med kultur – fortsatt mye å gå på. 

Utfordringer: Vekst i elevtall fører til nye klasser uten at vi vet noe om vi får tilført 

ekstra voksenressurser. Vekst i utfordringer som minoritetsspråklige elever og 

spesialpedagogikk utfordrer fleksibilitet og ressurssituasjonen. Koronasituasjonen har 

ført til at vi har kommet litt på etterskudd med en del utviklingsarbeid. 

  

3. Kantinedrift. Hva skjer med det som tidligere har vært arbeidet med i FAU og som har vært et 

sterkt ønske fra foreldre – at det skal driftes en kantine på Skaun ungdomsskole? 

 

Tanken var at Kapto eller andre kunne komme inn og drive kantinen på SUS. Grøt var en 

suksess i fjor før koronaen slo til. Har ei egen kantinegruppe på skolen: de hadde pizzasalg i 

dag. Drifta står i stampe pga pandemien og det koster mye å ha drift. Har fungert greit med det 

som elevene har fått arrangert, men skolen ønsker tips til hvordan de skal få til felles 

skolemåltid for hele elevgruppa.  

Ta det med videre neste skoleår og se hva som kan gjennomføres, kanskje en sak for det 

nyetablerte felles FAU-utvalget i Skaun kommune?  

Tas med til neste møte i samarbeidsutvalget. 

 

4. Evaluering av hendelse fra desember. Ønske om at skolen sier noe om hvordan hendelsen er 

fulgt opp og at foreldre kan si noe om hvordan episoden og skolens håndtering ble oppfattet.  

 

Rektor takket for muligheten for å snakke mer om dette. Det var 10-11 elever fra annen 

ungdomsskole som kom på besøk. Flere involverte. Påfølgende uke hadde skolen normaluke, 

men et tett samarbeid med politiet. Skulle ha videre oppfølging fra politiet i januar, men måtte 

utsette det pga koronasituasjonen. Tar det opp igjen nå i vår. Skolen har hatt fokus på å lære av 

denne episoden. Personalet har evaluert det. Rektor er fornøyd med både personalets, elevenes 

og foreldrenes håndtering av situasjonen.  



 

Litt for mange versjoner som ble publisert i lokalavisa. Dette var ei påminning. Skolen synes 

ikke å se at det har blitt noen splittelse i elevgruppa og de ser heller ingen frykt i elevgruppa i 

ettertid. Rektor er imponert over politiets håndtering og samarbeidet de har hatt med dem. 

Viktig å ha direkte kommunikasjon med foreldrene etter en slik episode. Positiv tilbakemelding 

til rektor på at det ble meldt tidlig til foreldregruppa. Rektor satte pris på raske tilbakemeldinger 

fra foreldre også. Rektor skal sette det på dagsorden i personalet og elevrådet igjen i løpet av 

våren. 

 

5. Andre saker – ingen innkomne saker. 

 


