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Sak 07/2020-2021

Smitteverntiltak
Det har kommet henvendelse fra foreldre til FAU vedr. spørsmål om
smittevernsreglene på skolen blir overholdt. Det er spesielt knyttet til valgfag.
Rektor har skrevet er redegjørelse for rutinene som er innført. FAU er opptatt av
at det psykososiale ivaretas og at en ikke trenger ha strengere regler enn det som
er bestemt. Samtidig er rektor enig i at det er viktig å ha fokus på smittevern og
stadig minne elever på reglene og hensikten med å følge dem.

Sak 08/2020-2021

Mobilregler
FAU har spilt inn ønske om en mobilfri skole. Bakgrunn for dette er mobbesaker
på sosiale medier og at det er vanskelig å bli kjent med andre når elevene er
opptatt med mobil. Reglene nå er at elevene kun kan bruke mobil i uteområdet.
Dette er et resultat av en grundig prosess som ble gjennomført for noen få år
siden, og representantene fra skolen er derfor noe avventende til å sette igang
en ny runde så raskt. Elevrepresentantene på 10.trinn sier at de ikke er så mye på
mobil i friminuttene. Lærerrepresentantene mener det er viktig å ha fokus på å
bruke mobil minst mulig. Elever som er ensomme kan også oppleve sosialisering
gjennom mobil.
Innspill om å involvere foreldre til også å ha tiltak hjemme for å hindre at elever
mottar meldinger eller er aktive på digitale flater nattestid. Rektor spiller inn at
det kan være behov for en kartlegging av elevenes mobilbruk hjemme og på
skolen og omfanget av negative hendelser relatert til sosiale medier. Innspill fra
foreldrerepresentant om det kunne vært mulig med et felles prosjekt hvor også
foreldre må redusere mobilbruk.
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Sak 09/2020-2021

Innspill til omdisponering av lekeplass
Elevrådet har ønsket å gjøre noe med lekeplassen øst for skolen. Her er
lekeapparatene ødelagt. Elevrådet har hatt befaring og ønsker å fjerne det som
står, erstatte grusen med et bedre dekke og montere to basketballkorger.
Elevrådet har laget en arbeidsgruppe som skal skrive et utkast med en
forespørsel om utbedring til park og idrett i kommunen.

Sak 10/2020-2021

Privatøkonomi som tema i undervisningen
FAU har tatt opp ønske om å ha mer om privatøkonomi i undervisningen. Det er
mye utfordringer med kredittkortgjeld og lignende og det er viktig å starte tidlig
med holdningsarbeid. Tips om «teenage boss» og involvere foreldre.
Elevrepresentantene sier at i matematikk så er økonomi et eget tema, og at en
blant annet har sett på hva som skjer dersom en ungdom tar over
økonomiansvaret. I utdanningsvalg har SR-bank vært i klassene med tema
«luksusfellen». Innspill om at tema kan involveres i tverrfaglige emner. Rektor
spiller dette videre til de ansatte.

Sak 11/2020-2021

Medvirkning i kommunens nye by- og utviklingsplan
Forrige uke var Elevrådet i møte med de andre ungdomsskolene i Karmøy, sammt
rådgivere i kommunen i forbindelse med den nye by- og utviklingsplanen. Denne
planen skal bygge på FN sine bærekraftsmål. Elevene fikk komme med innspill til
prioriteringer og hva som er viktig å fokusere på. Skolene ble enige om at
«samarbeid om å nå målene» er viktig for å skape en god kommune.

Sak 12/2020-2021

Arbeidsmengde for elevene
FAU har meldt inn behov for harmonisering i arbeidsbelastning mellom klassene
på 10.trinn. Det handler om hjelp i forkant av prøver, samt lekser.
Elevrepresentantene sier de har samme inntrykk. Lærerrepresentant sier at mye
av arbeidet kan være øving til prøver og innleveringer. Rektor sier at skolen skal
være en «leksebevisst» skole, og at lekser skal være repetisjon og øving. Rektor
tar saken videre til de ansatte.

Sak 13/2020-2021

Eventuelt
a) Norgestur 10.trinn
Grunnet Covid-19 blir tur til Polen avlyst, og alternativet er en Norgestur.
Elevene må søke permisjon dersom de bruker skoledager etter eksamen.
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