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Referent rh

Kopi til Skolens hjemmeside

Sak 1:

Hvordan fungerer det på de ulike trinn så langt i år:

9.trinn: De fleste har det bra, kjipt at vi ikke kan være sammen på grunn av delt skolegård. Det meste er

egentlig greit, bortsett fra utetid. Da vi var på rødt nivå var det noen som slet med å komme seg på møtene.

Oppgavene vi fikk å gjøre fra skolen var ok, kanskje litt lite arbeid, det var fint med de digitale møtene i

starten

10.trinn: Folk er glade, kohortskillene fungerer, bra at ikke skolen er stengt. At vi ikke får skriftlig eksamen er

ikke så ille, bra med muntlig og at vi får god tid til å forberede oss når det ikke er skriftlig. Det er bra å gå på

10.trinn. De fleste har bestemt seg for v.g skole, men det har vært dumt at vi ikke fikk til noe hospitering.

Ansatte: Egentlig et supert år, imponert over voksne og barn, håper vi får til en bra avslutning for 10.trinn.

Har vært både spennende og rart år, det beste er å være på skolen. Vært et bra læringstrykk, hatt mere

en-en kommunikasjon under hjemmeskolen, rask digital framgang, godt driv og samarbeid internt i skolen.

Foresatte: Perioden har vært bra, hjemmeskole med litt lite arbeid, men gode kreative løsninger, fint med

daglige oppmøter. fornøyd med skolen

Sak 2: Prosjekt “Hvor er barna”?

Skolen med som pilotskole hvor en digital løsning skal finne ut hvordan nærmiljøet kan tilrettelegges godt

med tanke på gangveier, trygge veier, farlige områder og gode områder, og hva som mangler for å legge til

rette for trygg uteaktivitet for barn og unge. Vi er en av 4 skoler, og det vil bli iverksatt senere gjennom

elevråd.

Sak 3: Elevundersøkelsen: Kommer vi tilbake til i et FAU, når 10.trinn har sett nærmere på det.
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