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Sak 1: Skolemiljø
Skoleleder orienterte om Opplæringsloen § 9A - retten til et trygt og godt skolemiljø som
fremmer helse, trivsel og læring.
Skoleleder orienterte om hvordan skolen jobber for et godt skolemiljø:
- Ukentlige fellessamlinger
- Ny organisering av trinn – økt bruk av tolærer i gruppene
- Ny organisering av skoledagen – mer oversiktlig og stabil oppfølging i friminutt
- Uteskole for alle trinn – god arena for trening av sosiale ferdigheter
- Samarbeidslæring i gruppene
- Dialog med foresatte – samarbeid for utvikling av gode sosiale ferdigheter
- Psykologisk førstehjelp
- «Mitt valg»
- Ikke-anonym spørreundersøkelse to ganger pr. år (Spekter)
- Systematisk arbeid ved hjelp av pedagogisk analyse i lærerkollegiet
- Samarbeid med PPT gjennom fast samarbeidstid
- Samarbeid med PPT om utviklingsarbeid relasjonskompetanse (under planlegging)
Det ble påpekt at flere gir tilbakemeldinger om episoder, konflikter og vanskelige situasjoner
for noen barn på skolen. Flere tilbakemeldinger gis ikke til skolen, men deles mellom
foreldrene. Skolen påpekte at foresatte må ta kontakt med skolen ved informasjon om at
barn ikke har det bra på skolen. Det må være lav terskel for kontakt. Kontaktinformasjonen
til alle ansatte er oppdatert på skolens hjemmesider.
Det ble enighet om at skoleleder minner om at foresatte må ta kontakt med skolen gjennom
Transponder.

Postadresse:
Kontoradresse:
Åsmarkvegen 737
Åsmarkvegen 737
2364 NÆROSET
2364 NÆROSET
Epost: postmottak.fagernes.skole@ringsaker.kommune.no

Telefon: 915 29 879
Facebook: ringsakerkommune
Organisasjonsnummer: 864 950 582
Nett: ringsaker.kommune.no / ringsaker.no

Sak 2: Skolestruktursaken
Saken ble drøftet. Det ble stilt spørsmål knyttet til skoleskyss ved eventuelt bytte av skole.
Det ble påpekt at trafikksikkerheten må ivaretas, samt. sosialt miljø på bussen. Det ble
uttrykt ønske om at sosiallærer er med på bussen i starten av nytt skoleår.
Saken tas opp igjen i nytt SU-møte etter vedtak i kommunestyret, foreløpig planlagt til
2.11.2020.
Sak 3:
- Intet nytt fra FAU
- Elevrådet orienterte om sine tanker om en eventuell skolenedleggelse og uttrykte
engestelse for bytte av skole. Det var enighet om at det vil være viktig å sørge for en
trygg overgang til ny skole dersom skolen legges ned.
- Politisk representant var ikke tilstede i møtet.
Eventuelt:
Skolen orienterte om at det er flere lag og foreninger som ønsker å bruke skolens kanaler for
å distribuere informasjon. Skolen er restriktive med å bruke Transponder fordi denne skal
fungere som meldingsbok. Det var enighet om at skolen kan bruke e-post som
distribueringskanal for å unngå unødvendig papir som ranselpost.

Med hilsen

Fredrik Sørensen Dahl
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