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Referat fra møte i samarbeidsutvalget 
 
Tid: Tirsdag 29.5.2012 kl 18 – 18.45 
Sted: Vikhammer ungdomsskole  
 
Til stede: 
FAU: Ketil Kjeldsberg og Nina Tranås Hansen 
Elevrådet: Pernille Aune og Helle Eidissen 
Lærere: Bodil Furuhaug Westby og Terje Østvang 
Andre ansatte: Anne Elisabeth Myran 
Kommunen: Cecilie M. Karlsen (konst. rektor) 
 
 
Saker samarbeidsutvalget: 
 

1. Referat fra siste møte 
Helle gjennomgikk referatet fra møtet i februar. 
Ang. informasjon om endringer i ledelsen: Ledelsen på skolen bør ta en runde i klassene ved 
oppstart, uansett om vi har ”ny” eller ”gammel” rektor. Skolen bør ut med informasjon så 
snart ansettelsen av kommunalsjef er klar. 
 
 

2. Utviklingsplan for Vikhammer ungdomsskole 2012, ”Handlingsdel for 2012 – prioriteringer 
internt i virksomheten og på tvers av enkeltområder.” 

 
- Malvik kommunes utviklingsplan som er felles for alle virksomheter.  
- Prosess i ledelsen: et ønske om å jobbe videre med områder som vi er i gang med, lesing 

og vurdering, ikke starte med nye områder.  Tidligere har det kommet innspill på at vi 
starter opp med nye spennende utviklingsområder før det vi har jobbet med har satt seg. 
 

- Personalet har fått uttalt seg om områder de ønsker å jobbe med i forkant, og vi har satt 
ned arbeidsgrupper på flere av områdene som kom opp. Det var enighet i personalet om 
valget av lesing og vurdering som utviklingsområder. Videre fikk personalet kommentere 
hva vi skulle fokusere på innenfor vurdering og lesing.  

 
- Per nå har vi arbeidsgrupper som jobber med halvårsvurdering uten karakter, 

utviklingssamtalen, lesing og kartlegging av leseferdigheter, valgfag og lokal læreplan i 
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musikk.  
 

 
- Elevrepresentantene synes de får mye god vurdering fra lærerne. Opplever fra tid til 

annen at arbeid vurderes ulikt fra klasse til klasse (lærer til lærer). Elevene bør kjenne til 
kriteriene for vurdering, slik at dette unngås. Oppfordres til å ta det opp med faglærer, 
hvis ikke er det alltids mulig å komme til inspektør. 

 
- Et ønske fra foreldre at halvårsvurdering uten karakter skal være skriftlig for å kunne følge 

opp hjemme. Ei arbeidsgruppe blant skolens ansatte jobber med hvordan vi skal løse 
dette. Anbefaling fra gruppa kommer i uke 23. 
 

3. Utvidelse av skoledagen på 8. trinn 2012/2013, endring i fag- og timefordeling 
- Utvidelse av skoledagen for neste års 8. trinn er på 30 minutter, vi har ikke kommet frem 

til hvordan dette skal løses enda da vi må ta hensyn til skysstilbudet i kommunen.  
- Det innføres valgfag på 8. trinn som utgjør 1,5 timer per uke, tiden tas fra det 

opprinnelige klasserådet (som det for øvrig skal legges til rette for i alle fag – dette blir 
tatt opp som sak i elevrådet til høsten). Den siste halvtimen kommer fra den utvidede 
skoledagen.  

- Norsk og matematikk er ikke berørt av endring av fag- og timefordelingen, ellers er det 
små justeringer på øvrige fag.  

- Læreplaner for 8 valgfag for skoleåret 2012/2013. Valgfagene skal vurderes med karakter. 
”Produksjon for sal og scene” kan på sikt erstatte Midimum. 

- Elevrepresentantene tenker at det er best å ha valgfag jevnlig, ikke bolking. 
 

4. Info fra elevrådet 
- Nytt styre er valgt ut etter intervjurunder. 21 søkere, 17 fra 8. og 4 fra 9. trinn. 
- 10. trinn får 100 kroner per elev i forbindelse med klasseturer.  

 
5. Eventuelt 

Utsending av informasjon – bør gjøres mer likt mellom klassene. Noen lærere er flinke til å 
sende info på e-post, mens andre ikke sender ut så mye på e-post. Kan kontaktlærerne legge 
andre kontaktlærere som kopiadressater for å gi andre tips om hva det bør informeres om? 
Skolen bør etterstrebe å ha god nok informasjon på internett, fronter og på ukeplanen. Kan 
det lages ei egen side for hvert trinn på hjemmesida? Foreldrene må være påpasselig med å 
si fra når de bytter e-postadresse. 
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Bodil F. Westby 
Ref. 


