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20/09 Samarbeidsutvalget godkjente referat fra møte 28.01.2020 og innkallingen til møtet 

09.06.2020 

 

20/10 

 

Rektor informerte om hvordan skolen har løst oppgavene som har oppstått i forbindelse med 

Covid 19. Skolen ble stengt fra 12.03. 2020. Alle elever på Nannestad ungdomsskole har sin 

egen pc og det ble raskt igangsatt hjemmeundervisning ved hjelp av Teams. Sårbare elever ble 

ivaretatt av lærere og assistenter. Noen elever hadde avtale om å møte ansatte på dagtid for å 

gå en tur, andre hadde egne avtaler om å møtes på Teams. Alle elever i denne kategorien fikk 

tilbud om å møte på skolen. I løpet av uke 14 hadde skolen laget en beredskapsgruppe med 

lærere og assistenter som på kort varsel skulle møte på skolen for å ivareta sårbare elever. Fra 

mandag 17. april benyttet 13 elever tilbud om undervisning på skolen. Hjemmeundervisningen 

har vært gjennomført som samtaler med elever enkeltvis, gruppesamtaler og møter med full 

klasse. Veiledning og samtaler har vært gjennomført på ulike måter men alle elever har måtte 

logge seg på om morgenen og hatt et avsluttende møtepunkt på ettermiddagen. I uke 20 

gjenåpnet skolen og det ble laget en plan for å ivareta alle retningslinjer. 10. trinn ble prioritert 

med mest oppmøte på skolen. Fra uke 23 var alle elever tilbake på skolen i sin klasse.  

 

Rektor ved Nannestad ungdomsskole vil rette en stor takk til ansatte, elever og foresatte for 

måten dere har taklet teams, omorganiseringer og måten dere har forholdt dere til alle 

restriksjoner. 

 

Samarbeidsutvalget tar rektors informasjon til orientering og ønsker å rette en takk til skolens 

ledelse for måten situasjonen er håndtert. 

 

I løpet av våren har skolen hatt to utlysninger ute. Det er tilsatt fem stykker i faste stillinger. 

En av disse er helt ny på Nannestad ungdomsskole. Det er ansatt fem stykker i vikariat. 

Vikariatene skyldes i hovedsak lærere i utdanning og svangerskaps permisjon.  

 

Fra høsten vil 6 stk. lærere benytte seg av videreutdanning. 

 



Grunnet Covid 19 er det ikke vært gjennomført foreldremøte for nye 7. trinns elever, vært 

elevbesøk eller 7. trinns samling denne våren. Elever med særlige behov blir ivaretatt og får  

komme på besøk. Skolen har laget en egen informasjonsvideo til elever og foresatte på 7. trinn. 

 

Skolen gjennomfører i disse dager vernerunde. 

 

Fra høsten prioriterer skolen 6 lærere i videreutdanning. 3 stk norsk, 2 stk. engelsk og 1 stk 

spesialpedagogikk. 

 

Samarbeidsutvalget tar informasjon fra rektor til orientering 

 

20/11 Elevrådet har besluttet å kjøpe et bordtennisbord til. Bordtennis har de siste årene vært en 

populær aktivitet på skolen. Bordet skal stå i 9. trinns området. Sofaen som opptar plassen i 

dag fordeles rundt i 10. trinns avdelingen. Dette vil imøtekomme ønske fra elevrådet og elever 

på 10. trinn fra tidligere. 

 

20/12 Det ble i møtet drøftet viktigheten av å være tidlig ute med informasjon i forhold til turer hvor 

det trengs utstyr. Dette for at elever og foresatt skal kunne låne av andre. Skolen vil alltid søke 

å framskaffe utstyr slik at alle kan delta på turer. 

 

Det ble diskutert hvordan skolen og FAU kan være flinkere til å informere rundt det som skjer 

på skolen for å skape et positivt engasjement blant enda fler foresatte. 

 

Første møte til høsten må samarbeidsutvalget og FAU i samråd med elevråd avklare rutiner for 

gjennomføring av juleball. 

 

20/13 Samarbeidsutvalget gjennomgikk årsmelding. Se vedlegg 

 

20/14 Rektor orienterte om økonomien til Nannestad ungdomsskole pr. utgangen av mai 2020. 

Skolen har i vårhalvåret hatt merutgifter på lønn i forhold til budsjett. Årsaken er lærere i 

videreutdanning og ressurskrevende elever. Dette blir dekt inn av statlige midler og 

refusjonsordninger.  Grunnet Covid 19 har det vært lite utgifter til drift.  

Sykefravær pr. 09.06.2020: NUS = 3,50%, Nannestad kommune = 5,97% 

Samarbeidsutvalget tar informasjonen om økonomi til orientering. 

20/15 

 

 

Samarbeidsutvalget ved Nannestad ungdomsskole kommer til å følge tidligere utarbeidet 

årshjul, som tidligere driftsstyre.   

 



 
Møtet 26. mai ble flyttet til 9. juni. 

Møtet 17. mars ble avlyst grunnet Covid 19 

20/15 Rektor takker alle medlemmer av Samarbeidsutvalget på Nannestad ungdomsskole for innspill 

og gode diskusjoner i året som er gått. Riktig god sommer. 

 

 

Nr Til oppfølging  Ansvarlig Tid 

 

 
   

 

        

Referent: Alf-Henning Moland 

 

Vedlegg: 

 
ÅRSMELDING 2019 – 2020 FRA: 

 Samarbeidsutvalget, Nannestad ungdomsskole 
 

 
Gjennomførte møter i driftsstyret/SU, datoer: 5.11.2019 – 3.12.2019 – 
28.01.2020 – 9.6.2020. 
Samling for driftsstyrene 23.1.2020 
 Møtet 17.03.20 avlyst grunnet Covid 19 
 

 
Driftsstyret/SUs viktigste saker dette skoleåret, ref. årshjul: 

Tidspunkt Foreløpige saker 

5. Nov 2019 - Valg og konstituering 



3. Des 2019  - Budsjettbehandling 
- Oppfølging av Nasjonale prøver 
- Årshjul 
- Økonomi 

28. jan 2020 - Årsbudsjett/ økonomi 
- Årshjul 

17. mars 2020 - Skolemiljø - elevundersøkelsen 
- Økonomi 

- Årshjul 
- Valg av nye representanter til FAU og Driftsstyre? 

9. juni 2020 - Årsmelding 
- Økonomi 

- Medarbeiderundersøkelsen 
- Elevundersøkelsen 

23. Januar klokken 
1800-19.30 

- Driftsstyre samling for alle skoler 

Grunnet Covid 19 er det ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse våren 2020.  
Det er ikke vært en grundig gjennomgang av resultater etter elevundersøkelsen. 
 
Felles for nasjonale prøver og elevundersøkelsen er at resultatene er blitt jobbet  
Med på klassenivå og ikke på trinn nivå dette skoleåret. 

 

 
Hvordan har driftsstyret/SU bidratt til mer og bedre læring jfr «Strategiplan 
for MER OG BEDRE LÆRING 2018 – 2021»: 
 

- Gjennomgang og bruk av plansjen «Skole-hjem-samarbeid for mer og bedre 
læring»: Temaet har vært diskutert i møtene på skolen og på 
fellessamlinger for driftsstyrene. Driftsstyret har vært spørrende og skapt 
diskusjoner på møtene. 

-  
- Drøfting av resultater og tiltak etter nasjonale prøver: Driftsstyre er blitt 

orientert om resultatene og hvordan det er blitt jobbet med resultater i 
etterkant. 

 
- Skolen har i år jobbet nærmere hver enkelt klasse i forhold til resultater på 

undersøkelser. 



 
Hva blir SUs viktigste oppgaver neste skoleår? 
 
Fortsette å ha et blikk på skolen og bidra til at skole - hjem samarbeid 
videreføres og utvikles. 
 
Bidra til å skape et positivt engasjement til skole. 
 
Skolen bør bli flinkere til å informere foresatte om de positive tingene som 
skjer på skolen, for å skape et positivt engasjement. 
 
Skolen har dette skoleåret hatt utfordringer som gjelder skolemiljø. 
Samarbeidsutvalget ønsker å nevne at jobben som er gjort har bedret miljøet 
og at dette må fortsette å settes på dagsorden. 

 


