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Sak 1: Gjennomgang av elevundersøkelsen
Rektor gjennomgikk resultatene fra elevundersøkelsen. Disse viser at de fleste områder
ligger over nasjonalt snitt, men at områdene mestring og faglig utfordring ligger under.
Områdene motivasjon, mobbing blant elever og arbeidsro ligger godt under nasjonalt snitt.
Det var enighet om at de tre sistnevnte områdene prioriteres for forbedringsarbeid.
Sak 2: Skolemiljø
Skolen har innført tiltak for å bedre skolemiljøet gjennom høsten 2019. Elevundersøkelsen
peker likvel på tre områder som krever en ekstra oppmerksomhet på mellomtrinnet. Det ble
orientert om at det er igangsatt et arbeid med å løfte læringsmiljøet på mellomtrinnet og at
dette arbeidet vil fortsette:
- Det vil utarbeides trivselsregler i samråd med elevene
- Ikke-anonym elevundersøkelse (Spekter) vil gjennomføres i februar/mars 2020
- Videre tiltak vurderes av skolen
Det ble drøftet muligheter for bistand fra mobbeombud og barnevakten ved behov.
Sak 3: Nytt fra elevrådet, FAU og politisk representant
Elevrådet:
- Elevrådet har gjennomført nyttårsdiskotek for mellomtrinnet. Dette fungerte fint.
- Alternativet for småskolen var akedag. Denne ble utsatt pga. føreforhold.
- Elevrådet arbeidermed innkjøp av flere leker.
FAU:
-

«Lucky Næroset» er på plass igjen som navn på bygdeutvalget. Knut Tolvstad er ny
leder.
FAU arbeider videre med sak om utredning av skolestrukturen i nordre Ringsaker.
Det har bl.a. vært en felles idedugnad mellom FAU-ene langs «Gullåra».
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Politisk representant:
- Budsjettet er i havn og det settes i gang en prosess for å følge opp dette.
- Det ble påpekt at foreldrene må være forberedt på endringer i skolestrukturen. Det
er lurt at FAU vet hva de vil.
- Det ble videre påpekt at det er viktig at foreldrene deltar i debatten, ikke bare
besteforeldre.
- Det ble anbefalt at FAU-ene på småskolene forener seg i skolestrukturdebatten.
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