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1. Orientering fra skoleledelsen 
Møter med skoleledelsen, for det meste Marit Jensen, foregår for tiden i korte telefonsamtaler hvor 
vi (FAU) prøver å ta opp temaer rundt hjemmeundervisningen. 
Noen spørsmål fra forrige FAU-referat vi prøver å få svar på: 

- Bør være klare forventninger om antall møter mellom lærer/elever per uke 
- Oppstart av gruppe arbeid – når kan vi forvente at dette kommer igang 
- Ønske om mere rammer rundt skoledagen. Den kan struktureres med intro møter, selvstendig 

arbeid evt. i grupper og felles oppsummering. 
 
Vanskelig å få noe svar på disse spørsmålene annet enn at dette er noe de jobber mot, men det 
avhenger av hva som er formålstjenlig i det enkelte fag. 
 

- Får lærerne noe kurs i denne type undervisning – mye veiledning tilgjengelig 
«Skole eier er flinke, mange kurs er nå tilgjengelig gratis for alle lærere. De lærer mye og har 
en flott utvikling på den digitale undervisningen» 

 
- Ønske fra FAU om at det gjennomføres foreldremøte i alle klasser 

«Dette er vanskelig for lærere å gjennomføre – de har ingen egnet plattform for slike møter. 
En god løsning for dette kan være at klassekontaktene tar ansvaret og gjennomføre/setter opp dette 
i samarbeid med kontaktlærer» 
 

- Oppfølging av elever/familier som har problemer. Blir dette tatt hånd om – Sosiallærer... 
«Ja, skolen følger opp elever som de vet trenger tettere oppfølging eller har andre 
utfordringer i denne perioden» 

 
Annet: 
Rektor Siv Lande går av med pensjon fra høsten. Stillingen er nå utlyst 
17. mai – Det blir ikke noe arrangement på Morellbakken skole i år 

 
2. Gjennomgang av spørreundersøkelse om hjemmeundervisning 
 
Stort engasjement rundt spørreundersøkelsen 
Hovedinntrykket er at mange er relativt fornøyde 
Få er svært misfornøyde 



Hvordan skolene har taklet de sosiale aspektene: dette ligger på middels, noe lavere enn på faglig 
oppfølging. 
 
Mange fritekstsvar. Sammenfattes og overbringes skolen. Ansvar: Knut 
 
FAU understreker at dersom skolen åpner opp, og så må stenges igjen, er det viktig at skolen bruker 
denne kartleggingen + opparbeidet kunnskap til å komme raskere ut av startblokken på de tiltakene 
vi vet fungerer godt. 
Undersøkelsen gir endel verdifull kunnskap, spesielt hvis svarene brytes ned på klasser. 
 
FAU bruker anledningen til å oppsummere undersøkelsen og ønsker som er spilt inn i tidligere møter 
med disse konkrete anbefalingene: 
  

1. Vi oppfordrer skolen til å påse at lærerne bruker gruppearbeid i større grad. Selv om dette 
ikke er formålstjenlig rent faglig er det viktig at alle elevene har samarbeid med andre 
ungdommer i løpet av en skoledag. Det er veldig viktig rent sosialt og vil også ha god 
påvirkning på det faglige. Vi ber skolen melde tilbake til FAU hvilke konkrete tiltak som gjøres 
for å få til dette. 

2. Vi oppfordrer skolen til å påse at kontaktlærer, som et minimum, har ukentlige samtaler (f 
eks 10 min) med hver enkelt elev.  

3. Vi oppfordrer skolen til å gi foreldre tilbud om digitalt foreldremøte/individuelle 
telefonsamtaler/digitale møter med foreldre i løpet av mai. 

 
FAU minner om at det er skolens ansvar å arrangere foreldremøter. FAU kan bidra ved at FAU-
representant/klassekontakt tar kontakt med kontaktlærer for å oppfordre til å arrangere et digitalt 
møte, eventuelt tilby å bistå, finne den beste plattformen å arrangere det på. Ansvar for å tilby 
assistanse: Den enkelte FAU-representant 
 
Når undersøkelsen er sammenfattet og oversendt skoleledelsen, skal FAU-representantene ta 
kontakt med sine respektive klassekontakter, informere om undersøkelsen og hovedtrekkene i den.  
Ansvar: Den enkelte FAU-representant 
 
 
Neste møte: tirsdag 12. mai kl. 18-20 
 
 


