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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, 19.02.20
Saker:
1. Leksefri skole
Gjennomgang av innspill utarbeidet av personalet og elevrådet.
Hovedbudskapet fra lærerne er at det er nødvendig å øve hjemme for å få god
utvikling i fag og ferdigheter. Ukeplan med lekser kommer ut på fredagsbrevet, og
flere trinn har lekser fra fredag til torsdag. Dette gir mulighet for tilpasning i
arbeidsmengde i løpet av uka. Det tilbys leksehjelp for 2.-4. og 5.-7. gjennom SFO.
Et tilbud som går ut til alle på småtrinnet men gis ut til enkeltelever etter behov på
mellomtrinnet.
Elevene er enige i at man trenger å øve for å bli god i noe. Positivt at de som ønsker
har mulighet til gjøre lekser i helgen for å komme ajour. Gir en mulighet til å
planlegge skolearbeid og fritidsaktiviteter. Elevene synes det er viktig å se nytten av
det skal gjøre og oppleve en relevans i skolearbeidet. Mengde og oppgaver kan
varieres noe mer.
Det er alltid rom for tilpasninger i skolearbeidet, og det er viktig med en tett dialog
mellom skole og hjem.
Skolens innspill sendes via referat til Geir Svingheim, spesialrådgiver, Oppvekst.
2.

Oppsummering/refleksjoner etter foreldrekontaktmøte jan/feb
Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen
Trivselsundersøkelser gjennomføres i november og mars. Dokumentet Trivsel i
Ringeriksskolen er utgangspunkt for det miljøskapende arbeidet ved skolen.
Undersøkelsene blir fulgt opp av skolen. 7. trinn har i tillegg gjennomført den
nasjonale Elevundersøkelsen. Resultatene viser at det er høy trivsel blant elevene 7.
trinn er et fint kull som har det bra sammen.
Motivasjon er stort sett bra, litt nedgang i om elevene gleder seg til å gå på skolen.
Elevene gir positivt svar på foreldrenes interesse for skolearbeidet. Arbeidsmiljøet
har hatt noe nedgang fra tidligere år. Spesielt arbeidsro kommer dårlig ut. Elevene
mener at hva som oppfattes som arbeidsro er ulikt hos den enkelte, og situasjoner i
forkant av undersøkelsen kan ha vært utslagsgivende. Trinnet arbeider med å
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kartlegge årsaken til resultatet og jobber for å forbedre dette. Skolemiljøet
oppleves jevnt over som trygt. Noe lavt på å gjøre narr av hverandre, og de voksnes
reaksjon. Viktig at alle voksne griper inn ved ulike hendelser. Trygt miljø handler om
mobbing og her har noen opplevd å ha blitt mobbet av andre de siste mnd., også
digitalt. Det arbeides kontinuerlig for å skape et trygt læringsmiljø.
Deltakelsen i foreldreundersøkelsen for 3. og 7. trinn har økt mye fra året før.
Resultatene er slått sammen for begge trinn, og viser høy trivsel og god motivasjon.
Skole –hjem-samarbeidet og trygt miljø kommer godt ut. Litt sprik i læring og
utvikling, men jevnt over godt resultat og bedring fra tidligere år.
3.

Nasjonale prøver høsten 2019 på 5. og 8. trinn
Gode resultater i lesing og regning for 5. trinn. Bra i engelsk også og
gjennomsnittsscoren for alle tre prøvene har økt fra forrige år. Resultatene brukes
til videre arbeid rundt elevenes utvikling.
For 8. trinn viser også elevene gode resultatet. Disse resultatene viser utviklingen
arbeidet som har vært gjort mellom 5. og 8. trinn.

4.

Samarbeid mellom skole og andre
Skolen har godt og viktig samarbeider med en lang rekke bedrifter, private og
organisasjoner. Det understrekes at det gode samarbeidet settes stor pris på og er
med på å kunne tilby et godt og variert opplæringstilbud. Det kan nevnes; Haug
bygdelag, Haug menighet, Lions, HIF, Haug skolekorps, Klækken Hotell, Coop
Haugsbygd, Barnehagene-HUS, UE Buskerud, Bedrifter i Ringerike i UE-uka,
Honerud gård, Skiforeningen, grunneiere, tursteder for trinn, DKS fylke og
kommunale aktiviteter, Ringeriksbadet,

5.

Evt.
SFO har fått tilbud fra en profesjonell basketspiller fra USA om å komme til skolen å
ha baskettrening. Dette har vært veldig positivt. Flerbrukshallen var oppe på forrige
FAU-møte. Skolen må definere hvilke behov de ser å ha for en flerbrukshall.
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