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Tilstede: Ann Kristin Torp; FAU/SU, Linda Stensrud Sørvang; FAU, Therese Evjen, politisk repr., Ingrid 

Tangestuen, ped. pers, Heidi Johnsrud, ped. pers., Henriette Espegren, andre ansatte, Elevråd: Jenny 

Storhaug-Meyer og Ole Erik Endrerud Larsen (repr. Fra 7. trinn), Ingrid Hovi, avd. leder og Randi Broberg, 

rektor. 

Meldt forfall: Linn Grete Sandum, FAU 

Referat fra møte i samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget VANG SKOLE, 03.06.20 

Saker: 
1. Miljørettet helsevern Elever/ skolemiljøsaker 

Elever og lærere melder om generelt god trivsel på skolen. Godt å være tilbake etter 

skolestengningen. Mindre grupper på skole og SFO i koronatiden har ført til færre konflikter og økt 

toleranse mellom elevene. Faste voksne har ansvar for sin gruppe inne og ute. Hvert trinn har hatt 

sine faste uteområder fordelt mellom de ulike kohortene. Skolen var heldig og fikk to mål fra 

idrettslaget i Haugsbygd. Hvert trinn har dermed sitt eget fotballmål.  

Elevene gir positive tilbakemeldinger på skolens organisering i koronatiden. Fint å kunne ha en til en-

kontakt med lærerne og prøve ut nye oppgaveformer. Mye av arbeidet har vær utført på 

ChromeBook. Stort læringstrykk og hyppig tilbakemeldinger på utførte oppgaver. Alle måtte møte på 

Meet til avtalt tidspunkt. De som ikke møtte ble kontaktet av lærer. Elever som vanligvis er stille i 

klasserommet har turt å ta mer kontakt med lærer. 

Når skolen åpnet for alle elevene uke 20 ble det nødvendig å redusere timetallet for noen av 

trinnene. Dette for å kunne levere på smittevernkravene. Ingen fag ble tatt bort, men organiseringen 

ble annerledes. Noen fag måtte jobbes med hjemme og tiden på skolen ble mer komprimert med 

kortere pauser og mer kompakte læringsøkter. Etter siste endring i smittevernveilederen 29.05., er 

det mulig å gjennomføre full drift og ordinært timetall vil bli gitt på alle trinn fra uke 24.  

Trivselsundersøkelsen som skulle vært gjennomført i mars 2020 ble ikke gjennomført pga 

skolestengningen 

Positive tilbakemeldinger fra foresatte på skolens gjennomføring av undervisning, både i perioden 

den var stengt og etter åpningen. 

Lite sykefravær på elever og lærere. 

2. Ressursdisponering nytt skoleår 
Skolen drifter etter skolenormen, og ingen store endringer ang. tilpasset opplæring og intensiv 

opplæring vil komme neste skoleår. Driften blir veldig lik som i år.  

Skolen har pr i dag behov for flere rom, er i samarbeid med teknisk i kommunen ang. løsning vha en 
brakkerigg. Avgjørelse på romløsning vil bli tatt i løpet av våren.  
Nytt skolekjøkken er vedtatt og bestilt, oppstart vil skje høsten 2020. 
Det skal i løpet av sommerferien utføres reparasjoner på deler av skolens tak.  
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3. Evt. infosaker fra div råd/utvalg (fra FAU, Elevråd, fra rektor med mer) 

Info. fra elevrådet; 

Barne og unges kommunestyre ble ikke gjennomført pga korona-tiltakene. 7. trinn laget alternativ 17. 
mai-markering med taler og historie rundt nasjonaldagen.  Dette ble delt på skolens fb-side.  

Info. fra FAU;  

Det er besluttet å gi mulighet for å bestille alle produkter som tilbys i Tines Skolelyst.  

Noen foresatte uttrykker bekymring rundt økt skjermtid i læringsarbeidet. Det oppleves som utfordrende 
å følge opp elevenes arbeid, som f.eks leselekser og mange digitale lærebøker. Foresatte bemerker at det 
utføres færre tegne- og skriveoppgaver. FAU vil ta opp saken igjen til høsten. Det oppfordres til at skolen 
legger inn tilstrekkelig med pauser og at det rettes fokus på bevegelse i skolehverdagen for å forebygge 
helseplager knyttet til økt skjermbruk. Viktig å rigge for dette mtp høsten.  
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Ref. Randi Broberg, rektor 

 


