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Tone Vennesland,  og Torill Beate Karlsen.

AGENDA

1. Høringsutalelse

I forbindelse med endring av ungdomsskole tilbud til barna på Åsvang, har FAU fått

muligheten til en høringsuttalelse opp mot dette. FAU har lagt dette ut på klasse

sider, og gitt foreldre tilbud om å bidra til en uttalelse.Charlotte skal tipse flere aktører

på skolen, da det fortsatt er mulig å melde inn utspill på høringsutkastet til

kommunen.

Vi drøftet i møte:

● Hvordan kan vi se dette i sammenheng med hvordan vi deler opp klasse fra
1 trinn? Kan vi få elevrådet og Åsvang til å drøfte hvordan inndeling i
klasser allerede fra 1 klasse oppleves på tvers av adresser. Hvordan kan vi
evaluere dette opp mot at man “skilles” ved ungdomsskoletilhørighet?

● Åsvang har tett kontakt med ungdomsskolen, og at grupper som er
sammen også skal være i samme klasse på ungdomsskolen.  Barnas
stemme skal bli hørt, og at man ved ønske om å bytte til annen
ungdomsskole kan ta kontakt med Rektor på Åsvang.

● FAU har fått lite innspill, men velger å sende de innspill vi har fått i sin
helhet. Vi vil tilføye at FAU støtter blant annet Brundalen FAU på punktet om
at man bør sette inn ekstra ressurser til styrke det miljøterapeutiske rommet
å¨den nye skolen. At man da kan observere elevenenes miljø, og bygge en
god ungdomskultur fra starten. Vi har erfaringer med at overganger til ny
skole og etablering av nye vennskap også er en risiko.

Høringsuttalelser sendes som det er samlet fra oss fra Leder Charlotte.



2. Smartklokke på skolen

Saken handler om at man idag har forbud mot smartklokke og mobiltelefon.

Det er et ønske om at dette skal vurderes på nytt, og sees i sammenheng

med utvikling i et digitalt samfunn. En klokke til barn i dag er ofte en

smartklokke. Den brukes til å lære seg tid, og ha kontakt med hjemmet når

man går fra skolen.Skolen har en rutine på innlevering av dette og negative

hendelser hvor man bruker å ringe i skoletiden.

Smartklokke har skolemodus. Dvs at foresatte setter tlf i skolemodus mellom

0800 og 1530, og da vil den kun fungere som en klokke.

Vi diskuterer :

Skal man lage differenzierte regler ift alderstrinn?

Skal man lage et forbud, eller tenke slik som med pc lån at man har klokke

med skolemodus, og de unntak som ikke dette fungerer på kan få veiledning

?

Vi tenker at dette må evalueres årlig av skolen. Klokkene utvikles hele tiden.

Og det er viktig at man setter seg godt inn i dette sett opp mot reglement.

For eks smartklokke som er innstilt på skolemodus vil ikke kunne brukes eller

ta bilde med For eks en apple watch er ikke samme kontroll funksjoner av.Det

må sees  i sammenheng med alder/trinn.

Hva med klokker som kan bilder, ift eldre trinn? Skal vi sette ned forbud, eller

lære barna å ta sitt ansvar?

Skolen har erfaringer med at alle klokker legges i en boks på 1 trinn og

utleveres når man skal hjem. Foresatte opplever at dette ikke fungerer like

godt på andre trinn. Dette er også et argument for at man må tenke alder og

ulike rutiner på smartklokke.



FAU ber Ranveig ta dette med tilbake til skolen for drøfting.

3. Åsvangklubben.

Pga variasjon i ulike covidregler og karantene, velger vi oppstart første tirsdag

rett etter vinterferien.

Tone og Siri sender Torill liste over frivillige foreldre før vinterferien, slik at det

kan lages en turnus for foresatte tilstedeværelse og kioskvakt.

Saker:

1. Gjenglemt tøy/Loppemarked

Vi utsetter oppstarten av dette til etter vinterferien med tanke på covid situasjonen.

FAU flytter frem neste møte til torsdag 17 februar, grunnet oppstart av Åsvang
Klubben.

Vedlegg:

Høringsuttalelse fra Åsvang skole FAU om ny skolekrets.

Åsvang skole FAU ønsker å komme med følgende innspill til høring om ny

skolekrets.

● Vi stusser litt på hvorfor delingen går langs skiløypa og ikke
Steinanvegen hele veien opp der det svinger inn mot Bergheim
terrasse.Beboere i Johan Dybvads veg og opplever per i dag å bli
nærmest «glemt» i grense systemet når ungene begynner på
Hoeggen.Der snakkes det kun om Utleira og Steindal skole og Åsvang
blir ofte glemt. Derfor ønsker vi at minstemann skal ha mulighet til å gå
på ungdomsskole sammen med mange flere av sine venner fra Åsvang
når den tid kommer. Legger ved forslag på en inndeling på kartet som
vi ser på som mer naturlig.



● Vi synes det nye forslaget til inndeling av ungdomsskolekretser fra
Trondheim kommune er godt. Det nye forslaget har godt samsvar mellom
ungdom skolegrenser og barneskole grenser i området
Heggdalsringen/Othilienborg, noe som ikke har vært tilfelle frem til nå. Vårt
innspill er derfor at dersom det skal gjøres endringer i forslaget, bør ikke
dette gjøres på en slik måte at det igjen oppstår et kunstig skille mellom
Heggdalsringen og øvre Othilienborg. Dette området oppleves som en
geografisk enhet, og alle barna i området sogner til Åsvang barneskole. Å
skille ut noen få hus i overgangen mellom barne- og ungdomsskole – slik
situasjonen er med dagens skolegrenser -  er derfor ikke ønskelig. For å
presisere: Vi ønsker at dette nabolaget (inntegnet i vedlagt kartutsnitt) ikke
deles mellom flere ungdomsskoler, men for eksempel at hele området
sogner til Hoeggen, slik som i det nye forslaget.



FAU støtter blant annet Brundalen FAU på punktet om at man bør sette inn

ekstra ressurser i budsjettet over en periode, til styrke det miljøterapeutiske

rommet å¨den nye skolen. At man da kan observere elevenenes miljø, og

bygge en god ungdomskultur fra starten. Vi har erfaringer med at overganger

til ny skole og etablering av nye vennskap også er en risiko.

Med hilsen

FAU Åsvang skole

Ved leder Charlotte Rikheim


